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i 

Útdráttur 

Rannsókn þessi byggir á gögnum úr málaskrá Barnaverndar Reykjavíkur og málaskrá 

þjónustumiðstöðva Reykjavíkur. Greind voru mál 36 barna sem fengu stuðningsfjölskyldu í 

fyrsta sinn árið 2008 á vegum barnaverndarnefndar og þjónustumiðstöðva Reykjavíkur. 

Markmiðið með verkefninu var að afla þekkingar á umfangi, markmiðum, framkvæmd og 

málalokum úrræðisins. Fól það einnig í sér að afla bakgrunnsupplýsinga um börnin og 

foreldra þeirra auk þess að skoða hvort þau hafi einnig notið annars konar þjónustu af hálfu 

borgarinnar. Stuðningsfjölskylda er stuðningsúrræði sem felur alla jafna í sér að barn dvelst 

eina til tvær helgar í mánuði á einkaheimili stuðningsfjölskyldu, en eins og nafnið gefur til 

kynna er úrræðinu ætlað að veita stuðning, fremur en að breyta aðstæðum notenda.   

Mikið var um að börn sem fengu stuðningsfjölskyldu kæmu úr fjölskyldum með 

félagslega erfiðleika og lítið stuðningsnet. Helstu rannsóknarniðurstöður eru að stúlkur í 

úrtaki voru talsvert eldri en drengir og að hlutfall stúlkna var hærra í málum 

barnaverndarnefndar en lægra í málum þjónustumiðstöðva. Hátt hlutfall barna í úrtaki átti 

eitt erlent foreldri og flest barnanna bjuggu hjá einstæðu foreldri. Meirihluti barna í úrtaki 

átti foreldri með fjölþættan vanda og fólust algengustu vandamál foreldra í geðrænum 

erfiðleikum, fíkn og ofbeldi. Ríflega helmingur barnanna átti við hegðunarerfiðleika að stríða 

og flestar fjölskyldur fengu talsverða aðra þjónustu.  Algengast var að úrræðið stæði í sex 

mánuði eða skemur og var eftirfylgni með úrræðinu mjög lítil. Munur á framkvæmd milli 

barnaverndarnefndar og þjónustumiðstöðva fólst í því að hjá þjónustumiðstöðvum var 

stuðningsfjölskylda yfirleitt fyrsta úrræði sem barnið fékk en hjá barnaverndarnefnd var það 

aldrei fyrsta úrræðið auk þess sem barnaverndarnefnd var líklegri til að fylgja eftir úrræðinu. 

Mikið vantaði upp á skráningu mála sem hefur áhrif á áreiðanleika niðurstaðna.       

 

 

 

 

Lykilorð: Félagsráðgjöf, stuðningsfjölskylda, barnavernd, félagsþjónusta, úrræði, félagslegir 

erfiðleikar, börn, fjölskylda. 
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Abstract 

This research is based on the case files of 36 children who were assigned contact families for 

the first time in 2008 by Child Protective Services and Social Services in Reykjavik, Iceland. 

The goal of the thesis was to gather knowledge of the scope, goals, practice and ending of 

the contact family service. That included acquiring background information about the 

children and their parents and about other services they were given by the institution that 

provided the service. A contact family is a service in which a child stays with the contact 

family in their home for usually one or two weekends a month. This service’s function is 

meant to be supporting but not altering.  

The children were commonly from families marked by social difficulties and with little 

social support available from their relatives. The mean age of the girls was higher than that 

of the boys; the majority of the children aided by the Child Protective Services were girls 

whereas the majority of the children aided by the Social Services were boys. A relatively high 

proportion of the children had one foreign parent and most of the children lived with a 

single parent. The majority of the children had a parent with multiple problems and the most 

common problems of the parents were psychiatric difficulties, substance addiction and 

violence. More than half of the children had behavioral issues and most families also 

received some other form of service from the providing institution. Most commonly the 

service lasted for six months or less. A distinct difference between the provisions of contact 

families between the two institutions is that Social Services mostly provided a contact family 

as the first form of service to the child in question whilst Child Protective Services never did. 

Child Protective Services were also more likely to follow up with the services. The reliability 

of the findings is affected by a considerable amount of data missing from the case files.  

 

 

 

 

 

Key words: Social work, contact families, Child Protective Services, Social Services, resources, 

social difficulties, children, family.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands og metin til 30 eininga. Leiðbeinandi var Anni G. Haugen, lektor við 

félagsráðgjafardeild og sérfræðingur á sviði barnaverndar, uppbyggingu úrræða og áhrifa 

þeirra. Henni vil ég þakka sérstaklega fyrir góðar ábendingar, hvatningu, aðstoð og þann 

mikla metnað sem hún lagði til verksins. Einnig vil ég þakka Erlu Björgu Sigurðardóttur 

verkefnastjóra á skrifstofu Velferðarsviðs fyrir að veita mér tækifæri til að gera rannsóknina 

og aðstöðu við gagnaöflun. Þakkir fær einnig starfsfólk upplýsingaþjónustu á Landsbókasafni 

sem veitti mikilvæga aðstoð við leit að uppruna úrræðisins og Björn Unnar Valsson fyrir 

yfirlestur verksins.  

Sérstakar þakkir fá einnig dóttir mín Embla Karen Egilsdóttir fyrir mikla þolinmæði í 

minn garð og maðurinn minn Egill Baldursson fyrir hvatningu, aðstoð, óbilandi trú á mér og 

fyrir að lesa yfir nánast hvert einasta verkefni sem ég hef skilað í félagsráðgjafarnáminu.  
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1 Inngangur 

1.1 Aðdragandi, samhengi og tilgangur rannsóknar 

Félags- og tryggingamálaráðherra, Guðbjartur Hannesson, lagði í október 2010 fram 

stjórnarfrumvarp um breytingar á barnaverndarlögum og benti í því á skort rannsókna á 

stuðningsúrræðum, þar á meðal stuðningsfjölskyldum. Er í því samhengi sérstaklega rætt um 

árangur, framboð og nýtingu úrræðanna. Jafnframt séu vísbendingar um að nauðsynleg 

stuðningsúrræði standi ekki alltaf til boða þegar þeirra er þörf (Þingskjal 57, 2010-2011).  

Höfundur er framhaldsnemi til starfsréttinda í félagsráðgjöf sem hefur áhuga á að 

starfa með barnafjölskyldum og býr yfir talsverðri reynslu af stuðningsstörfum við börn, 

öðrum en stuðningsfjölskyldu. Rannsókn þessi er lokaritgerð höfundar í meistaranámi til 

starfsréttinda í félagsráðgjöf. 

Rannsóknin felst í könnun og greiningu upplýsinga úr málaskrá Barnaverndar 

Reykjavíkur og málaskrá þjónustumiðstöðva hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar frá árinu 

2008. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast yfirsýn yfir stuðningsfjölskylduúrræðið hjá 

borginni sem veitt er í félagsþjónustu annars vegar og barnaverndarstarfi hins vegar. Að 

kanna umfang, markmið og framkvæmd úrræðisins, á hvaða forsendum því lýkur og hvort 

barnið hafi einnig notið annars konar þjónustu af hálfu borgarinnar. Leitast verður við að 

greina lagagrundvöll úrræðisins með tilliti til fyrri barnaverndarlaga og reglna sveitarfélagsins 

auk þess sem uppruni úrræðisins verður skoðaður. 

Lög um vernd barna á Norðurlöndum eru sambærileg í grunninn (Þingskjal 156, 1932) 

og er stuðningsfjölskylduúrræðið að finna í Svíþjóð, Noregi og Danmörku en þaðan koma 

einnig helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á sviðinu. Sammerkt með flestum þeim 

rannsóknum er að þær eru eigindlegar rannsóknir sem snúa að reynsluheimi notenda eða 

félagsráðgjafa. Ekki er vitað til þess að áður hafi verið gerð rannsókn sérstaklega á íslenska 

stuðningsfjölskylduúrræðinu á grundvelli barnaverndarstarfs eða félagsþjónustu.  

Það er því von höfundar að rannsókn þessi verði viðbót við þær norrænu rannsóknir 

sem þegar hafa verið gerðar og vísir að upphafi rannsókna á sviðinu hér heima. Vonast 

höfundur til þess að rannsóknin muni afla grunnþekkingar á beitingu úrræðisins í íslenskri 

félagsþjónustu og barnaverndarstarfi. Þá er það einnig von höfundar að leiði rannsóknin í ljós 

að úrbóta sé þörf á sviði þessa úrræðis, þá geti rannsóknarniðurstöður veitt vísbendingar um 

tilhögun þeirra úrbóta. Rannsóknin er unnin í samstarfi við Velferðarsvið Reykjavíkur sem 

óskaði eftir því að skoðað yrði hvernig bæta mætti skráningu viðkomandi mála í málaskrár og 

vonast höfundur til þess að rannsóknarniðurstöður geti orðið að gagni hvað það varðar. 
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1.2 Afmörkun rannsóknar 

Rannsókn þessi er úttekt á stuðningsfjölskylduúrræðinu hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar 

með áherslu á mál í barnaverndarstarfi og félagsþjónustu. Ekki eru tekin fyrir mál á grundvelli 

laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 og eru aðallega tvær ástæður fyrir því. Sú fyrri er 

að þar til nýlega voru stuðningsfjölskyldur á grundvelli fötlunar barns veittar af 

svæðisskrifstofum málefna fatlaðra, með öðrum orðum á vegum ríkisins, en sveitarfélög sáu 

um úrræðið á vegum barnaverndarnefnda og félagsþjónustu. Um áramótin 2010-2011 voru 

málefni fatlaðra færð frá ríkinu og yfir á sveitarfélög. Seinni ástæðan er sú ályktun höfundar 

að ástæður fyrir beitingu úrræðisins sökum fötlunar barns annars vegar og 

barnaverndarstarfs eða félagslegra aðstæðna hins vegar, séu ekki sambærilegar hvað varðar 

tilgang þessarar rannsóknar. Það er að segja að úrræði sem veitt er á grundvelli fötlunar 

barns sé ekki sambærilegt við úrræði sem veitt er vegna félagslegra aðstæðna eða til verndar 

barns. Þó er mikilvægt að hafa í huga að málaflokkarnir geta hæglega skarast, sem dæmi má 

nefna að barn sem býr við fötlun getur líka búið við vanrækslu eða félagslega einangrun.  

1.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er:  

• Hverjar eru aðstæður reykvískra barna sem fá stuðningsfjölskyldu á grundvelli 

barnaverndarlaga og laga um félagslega þjónustu, í hvaða tilgangi er úrræðinu beitt 

og hvernig er framkvæmd þess? 

Undirspurningar eru:  

• Hve mörg börn njóta úrræðisins?  

• Hvaða börn njóta úrræðisins?  

• Hver eru tengsl barns við stuðningsfjölskyldu fyrir úrræðið, ef einhver? 

• Hvert er markmiðið með úrræðinu?  

• Hefur barnið og fjölskyldan einnig hlotið annars konar þjónustu af hálfu 

barnaverndarnefndar eða félagsþjónustu?  

• Er eftirlit með framkvæmd úrræðisins?  

• Er munur á notendahópi og framkvæmd hjá barnaverndarnefnd og félagsþjónustu?  

• Eru biðlistar eftir úrræðinu?  

• Hve lengi varir úrræðið? 

• Af hverju lýkur úrræðinu? 
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Þess utan verður leitast við að greina lagagrundvöll úrræðisins með tilliti til fyrri 

barnaverndarlaga og reglna sveitafélagsins. Auk þess er stefnt að því að afla upplýsinga um 

uppruna úrræðisins og sambærileg úrræði annarra landa.  

1.4 Skilgreining hugtaka 

Barn er samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og íslenskum lögum einstaklingur 

sem er undir 18 ára aldri (3. mgr. barnaverndarlaga nr. 80/2002; Umboðsmaður barna, e.d.). 

Eftirfarandi ritgerð og efni hennar miðast við þá skilgreiningu nema annað sé tekið fram 

sérstaklega.  

Barnavernd telst á Íslandi lögbundin vernd barna sem innt er af hendi 

barnaverndaryfirvalda í samræmi við lög og reglugerðir. Samkvæmt barnverndarlögum eru 

barnaverndaryfirvöld ráðuneyti (áður velferðarráðuneyti), Barnaverndarstofa, 

barnaverndarnefndir og kærunefnd barnaverndarmála. (2. mgr. 3. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002). Barnaverndarnefndir hafa það hlutverk að „... aðstoða foreldra við að gegna 

forsjárskyldum sínum og grípa til viðeigandi úrræða ....“ (2. mgr. 12. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002). 

Félagsþjónusta er lögbundin þjónusta sveitarfélaga sem miðar að því að: „... tryggja 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar.“ (1. gr. 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991). 

Sveitarfélög geta falið félagsmálanefnd hlutverk barnaverndarnefndar (10. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002) og er þá starfsemi barnaverndarnefnda rekin í nánum 

tengslum við eða sem hluti af félagsþjónustu sveitarfélags. Hluti þeirra rannsókna sem hér 

verður vitnað í byggist á aðstæðum þar sem barnaverndarstarf fer fram innan 

félagsþjónustunnar.  

Stuðningsfjölskylda er samkvæmt reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (nr. 652/2004), aðili sem ráðinn er til þess „að taka á 

móti barni, eða í sumum tilvikum barni og foreldrum, á einkaheimili í því skyni meðal annars 

að tryggja öryggi barnsins, létta álagi af barni og fjölskyldu þess og leiðbeina foreldrum og 

styðja þá í uppeldishlutverkinu“ (Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). Af þessu má leiða að þótt alla jafna sé rætt um 

stuðningsfjölskyldu getur einnig verið um að ræða einstakling sem tekur barn inn á sitt 

heimili. Áherslan er á heimilið frekar en form fjölskyldunnar. Opið orðalag reglugerðarinnar 
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gefur einnig til kynna að aðrar eða fleiri ástæður fyrir úrræðinu geti komið til en þær sem 

upp eru taldar í textanum. „Besøkshjem“, „kontaktfamilj“, „avlastning“ og „weekendpleje“ 

eru heiti yfir sambærileg úrræði annarra Norðurlanda.  

Persónulegur ráðgjafi er aðili sem er ráðinn af barnaverndarnefnd til að vinna með 

barni. Um er að ræða stuðningsúrræði sem felst í samveru og vináttu við barnið með það að 

markmiði að styrkja barnið tilfinningalega og félagslega (Barnaverndarstofa, 2009). 

„Kontaktperson“ og „personlig rådgiver“ eru heiti yfir sambærileg úrræði á Norðurlöndum. 

Persónulegur ráðgjafi er ekki sama úrræði og stuðningsfjölskylda en í nokkrum norrænum 

rannsóknum er fjallað um þessi úrræði saman. Þykir því rétt að gera hér grein fyrir því úrræði 

þrátt fyrir að þessi rannsókn snúi eingöngu að stuðningsfjölskyldum.  

Félagslegir erfiðleikar er algengt hugtak í félagsráðgjöf. Skilgreining Barker (2003) í 

The Social Work Dictionary, á félagslegum vanda er eftirfarandi og þýdd af rannsakanda úr 

ensku: „Ástand meðal fólks sem leiðir til hegðunar sem stríðir gegn gildum og normum hluta 

fólks og veldur tilfinningarlegri eða efnahagslegri þjáningu. Dæmi um félagslegan vanda eru 

afbrot, félagslegur ójöfnuður, fátækt, kynþáttahatur, vímuefnamisnotkun, fjölskylduvandi og 

misskipting takmarkaðra auðlinda/bjarga“ (skáletrun Barker)(Barker, 2003). Skilgreiningin 

felur því í sér að „ástandið“, það er að segja félagslegi vandinn, leiði til þjáninga og hegðunar 

sem stríðir gegn normum (hluta) samfélagsins.  

Stuðningsnet/kerfi er samkvæmt þeirri sömu orðabók samspil stofnana, bjarga og 

fólks sem veita einstaklingum stuðning í formi upplýsinga, og tilfinningalegs- og/eða efnislegs 

stuðnings (Barker, 2003). Í þessari ritgerð er á nokkrum stöðum fjallað um stuðningsnet og 

með því á höfundur við það net fólks, oftast í formi fjölskyldu og ættingja en einnig vina, sem 

viðkomandi aðili getur leitað til eftir aðstoð og tilfinningalegum stuðningi. Það getur verið 

hagnýt aðstoð í formi barnapössunar eða skutl á verkstæði þegar bíllinn bilar og 

tilfinningalegur stuðningur í formi þess að hafa einhvern sem veitir hvatningu, samúð eða 

hægt er að ræða við um sorg og gleði.  

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Fyrsti kafli er inngangur þar sem fjallað er um samhengi 

rannsóknar, aðdraganda að henni, tilgang og afmörkun rannsóknar auk þess sem gerð er 

grein fyrir rannsóknarspurningum, hugtök skilgreind og stuttlega fjallað um uppbyggingu 

ritgerðar. Annar kafli fjallar um fræðilegt samhengi rannsóknarinnar og skiptist í sjö 
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undirkafla. Fyrst er sögulegt samhengi úrræðisins stuðningsfjölskylda skoðað með tilliti til 

þróunar íslenskra barnaverndarlaga og þróunar úrræðisins í Svíþjóð. Því næst er farið yfir 

stöðu úrræðisins í barnaverndarstarfi annars vegar og hjá félagsþjónustu sveitarfélaga hins 

vegar með tilliti til laga, reglugerða og reglna Reykjavíkurborgar, staðan borin saman og sett í 

samhengi við skipulag á Norðurlöndum. Þá er farið yfir markmið og árangur af 

stuðningsfjölskyldum og þar eftir kemur umfjöllun um viðhorf til úrræðis og nálgun 

félagsráðgjafa. Því næst er fjallað um bakgrunnsupplýsingar notenda og meðfylgjandi 

tölfræði og tíðni úrræðisins í Reykjavík og á Norðurlöndum. Loks snýr síðasti kafli fræðilegrar 

umfjöllunar að framkvæmd stuðningsfjölskylduúrræðisins og fjallar um skráningu, kostnað, 

samskipti stofnunar við stuðningsfjölskyldu og lok úrræðis. Þriðji kafli er um aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Þar eru rannsóknarspurningar rifjaðar upp, rannsóknarsniði gerð skil og 

fjallað um hönnun gagnasöfnunarblaðs. Auk þess er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknar, 

gagnasafni siðferðilegum þáttum rannsóknar, úrvinnslu gagna og framsetningu niðurstaðna. 

Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Þar er farið yfir bakgrunnsupplýsingar 

barna í úrtaki, færni þeirra og erfiðleika, fjölskyldugerð og félagslega stöðu fjölskyldu með 

tilliti til menntunar, tekjuöflunar og erfiðleika foreldra. Því næst er farið yfir framkvæmd 

stuðningsfjölskylduúrræðisins með tilliti til þess hve mörg börn á heimili fá þjónustuna, hver 

tengsl barns við stuðningsfjölskylduna eru, stigafjölda á greiningartæki, magn þjónustu og á 

hvaða stigi í máli barns úrræðið er veitt. Auk þess er greint frá markmiðum þjónustunnar, bið 

eftir úrræðinu, lengd úrræðis, eftirfylgni og ástæðum þess að úrræðinu lýkur. Fimmti kafli er 

umræðukafli þar sem dregnar eru fram helstu niðurstöður rannsóknar, þær settar í samhengi 

við fræðilega umfjöllun og vangaveltur rannsakanda varðandi efnið settar fram. Í lokaorðum 

er hnykkt á svörum við rannsóknarspurningum, dregnir fram styrkleikar og veikleikar 

rannsóknarinnar og tillögur settar fram að frekari rannsóknum.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Saga barnaverndarlaga og stuðningsfjölskylduúrræðisins 

2.1.1 Þróun barnaverndarlaga að stuðningsfjölskylduúrræði 

Árið 1932 tóku gildi fyrstu heildstæðu lögin um barnaverndarstarf á Íslandi (Þingskjal 729, 

1932). Fyrir þann tíma hafði ákvæði um vernd barna verið að finna í ýmsum öðrum lögum 

sem höfðu ekki barnavernd að sérstöku markmiði. Þótti reynsla frá Danmörku, Noregi og 

Svíþjóð sýna fram á að betra væri að setja sérstök og heildstæð lög um vernd barna, meðal 

annars til að færa ábyrgð á eitt embætti í stað margra. Til samanburðar má nefna að fyrstu 

norsku barnaverndarlögin eru frá árinu 1896, þau sænsku frá 1902 og þau dönsku frá 1905. 

Við gerð íslensku laganna var tekið talsvert mið af þeim skandinavísku (Þingskjal 156, 1932) 

og eru íslensk barnaverndarúrræði enn í dag töluvert svipuð þeim norrænu. Árið 1947 tóku 

gildi ný barnaverndarlög á Íslandi (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947). Helstu 

breytingar frá fyrri lögum fólu í sér betrumbætur og aðlögun að breyttum 

þjóðfélagsaðstæðum sökum hernáms og fjölgun fólks í þéttbýli (Þingskjal 162, 1946; 

Þingskjal 555, 1946). Árið 1966 tóku gildi lög um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966 en 

afgreiðsla þeirra hafði tafist talsvert vegna ágreinings um vinnuframlag barna (Þingskjal 393, 

1965).  

Árið 1992 tóku gildi lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992 sem fólu í sér 

talsverðar breytingar og viðbætur frá fyrri lögum. Meðal markmiða með nýrri lagasetningu 

var að uppfæra þau í takt við þá þróun sem átt hafði sér stað í barnaverndarstarfi og 

félagsþjónustu og var í því samhengi stuðst sérstaklega við tillögur og greinargerðir frá 

Noregi (Þingskjal 680, 1991-1992). Meðal nýmæla var tilkoma sérstakra stuðningsúrræða í 

samráði við foreldra. Segir í 21. grein laganna að leiði könnun barnaverndarnefndar í ljós þörf 

fyrir aðgerðir skuli veita viðeigandi aðstoð til dæmis með að útvega fjölskyldu eða barni 

stuðningsfjölskyldu, tilsjónarmann eða persónulegan ráðgjafa (Lög um vernd barna og 

ungmenna nr. 58/1992). Í athugasemdum sem fylgdu með frumvarpinu var tekið fram að 

slíkum stuðningsúrræðum væri hægt að beita í forvarnarskyni til að sporna gegn frekari 

vanda og jafnvel þvingunarúrræðum á borð við forsjársviptingu. Markmið með 

stuðningsfjölskyldu væri „að létta álagi af þjakaðri fjölskyldu og leiðbeina foreldrum og styðja 

þau í forsjárhlutverkinu“ (Þingskjal 680, 1991-1992). Barnið færi þá nokkra daga í mánuði til 

stuðningsfjölskyldunnar og í einhverjum tilfellum bæði barnið og móðir þess. Úrræðið væri 
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nýtt í barnaverndarlögum en jákvæð reynsla væri af því í tilfellum félagslegrar einangrunar 

auk þess sem það þekktist úr lögum um málefni fatlaðra (Þingskjal 680, 1991-1992). Umrædd 

jákvæð reynsla var ekki tilgreind frekar og hvorki vísað í skjöl né rannsóknir því til stuðnings. 

Vert er þó að benda á að fyrst er minnst á stuðningsfjölskyldur í lögum um málefni fatlaðra 

nr. 59/1992, einu málsnúmeri á eftir lögum um vernd barna og ungmenna (nr. 58/1992). Það 

þýðir að í athugasemdum með frumvarpi til laga um vernd barna og ungmenna var vísað í 

ákvæði í lögum um málefni fatlaðra sem ekki var til á þeim tíma og getur því tæplega verið 

um rétta vísun að ræða. Það er hins vegar í reglugerð um stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðra 

nr. 345/1985 sem úrræðið stuðningsfjölskylda kemur fyrst fram (Umboðsmaður Alþingis, 

e.d.), þó á öðrum forsendum en í barnaverndarstarfi og hjá félagsmálastofnunum. Í lok ársins 

2001 var svo lagt fram frumvarp til núgildandi barnaverndarlaga og í fylgiskjölum þess tekið 

fram að komin væri reynsla á stuðningsúrræðin persónulegan ráðgjafa, tilsjónarmann og 

stuðningsfjölskyldu og sú reynsla væri alla jafna góð, án þess þó að vísað væri til rannsókna 

því til stuðnings. Jafnframt var bent á að gjarnan mynduðust biðlistar eftir þessum úrræðum 

og að barnaverndarnefndir ættu að sjá til þess að úrræðin væru til staðar þegar þyrfti 

(Þingskjal 403, 2001-2002).  

Athyglisvert er að Félagsmálastofnun Akureyrar auglýsti árið  1986 eftir 

stuðningsfjölskyldu til að annast í samstarfi við foreldri þrjú lítil systkini (Félagsmálastofnun 

Akureyrar, 1986). Hvergi er minnst á fötlun í auglýsingunni og vekur það grun um að 

stuðningsfjölskyldum hafi verið beitt í félagsþjónustu fyrir setningu laganna árið 1992. Svipað 

dæmi er einnig að finna varðandi málefni fatlaðra í Morgunblaðinu árið 1983. Þar auglýsir 

Félagsmálastofnun Reykjavíkur eftir stuðningsfjölskyldu fyrir fatlaðan sjö ára dreng eina helgi 

í mánuði (Félagsmálastofnun Reykjavíkur, 1983) en engin lagaákvæði um stuðnings-

fjölskyldur var að finna í lögum um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 sem þá voru í gildi og 

reglugerð um stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðra nr. 345/1985 var heldur ekki komin til 

sögunnar. Því er ljóst að félagsmálastofnanir hafa beitt stuðningsúrræðinu stuðnings-

fjölskylda áður en það var lögfest. Samkvæmt Barnaverndarstofu (2009) eru þau úrræði sem 

fjallað er um í barnaverndarlögum einungis dæmi um stuðning barnaverndarnefnda og ætti 

að finna og jafnvel búa til það úrræði sem hentar hverju barni best. Svo virðist sem þau 

sjónarmið hafi einnig verið viðhöfð í félagsþjónustu á níunda áratugnum.  

Þróun úrræðisins stuðningsfjölskylda á Íslandi virðist því vera sú að 

stuðningsfjölskyldum var fyrst beitt í félagsþjónustu á vegum sveitarfélaganna að norrænni 
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fyrirmynd upp úr árinu 1980. Þá var sett reglugerð um stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðra nr. 

345/1985 og því næst var úrræðið lögfest samtímis í lögum um vernd barna og ungmenna 

nr. 58/1992 og lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Þó að þróun úrræðisins í 

barnaverndarstarfi, félagsþjónustu og málefnum fatlaðra hafi verið náskyld þá er um að 

ræða þrjú aðskilin úrræði sem beitt er á ólíkum grundvelli. 

2.1.2 Þróun stuðningsfjölskylduúrræðis í Svíþjóð 

Samkvæmt Gudrun Elvhage (í Andersson og Arvidsson, 2001) var að finna vísi að 

stuðningsfjölskyldum í Uppsölum í Svíþjóð árið 1972. Var þar rekið heimili, „Skolhemmet 

Stacken“, fyrir börn sem áttu við ýmsa erfiðleika að stríða. Börnin vantaði úrræði um helgar 

og var því gripið til þess ráðs að finna fyrir þau fjölskyldur sem þau gætu heimsótt reglulega. 

Bæði til að létta undir með foreldrum þeirra og til að efla stuðningsnet barnanna sjálfra. 

Samkvæmt Månsson var á sama áratug einnig starfrækt tilraunaverkefni í Lundi sem fólst í 

því að börn í áhættuhóp fengu úthlutað stuðningsfjölskyldu í forvarnarskyni. Ætlunin var sú 

að veita úrræðið sem viðbót við þær bjargir sem barnið bjó þegar yfir. Barnið skyldi reglulega 

gista hjá stuðningsfjölskyldunni og taka þátt í eðlilegu lífi fjölskyldunnar. Auk þess gæti 

stuðningsfjölskyldan í einhverjum tilfellum komið foreldrum barnsins til stuðnings 

(Andersson og Arvidsson, 2001). Hugsunin virðist hafa verið sú að efla bjargir og 

stuðningsnet barna í áhættuhóp. Árið 1982 var úrræðið lögfest í Svíþjóð með athugasemdum 

frá félagsmálayfirvöldum um að stuðningsfjölskyldum skyldi ekki beita sem eftirlitstæki 

félagsþjónustunnar, það kæmi ekki í staðinn fyrir aðstoð fagmenntaðra né væri það lausn í 

mjög erfiðum málum. Beita ætti úrræðinu í tilfellum þar sem hætta væri á að umönnun 

barnanna hrakaði og yrði óviðunandi í náinni framtíð (Andersson og Arvidsson, 2001; 

Sundell, Vinnerljung, Löfholm og Humlesjö, 2004).  

Miðað við fyrstu vísbendingar um stuðningsfjölskyldur á Íslandi og þróun úrræðisins í 

Svíþjóð má draga þá ályktun að starfsfólk í íslenskri félagsþjónustu hafi fengið innblástur frá 

Skandinavíu þegar kom að úrræðinu. Fyrstu íslensku félagsráðgjafarnir lærðu erlendis og var 

vinsælt að læra félagsráðgjöf á Norðurlöndunum, til að mynda lærði fyrsti íslenski 

félagsráðgjafinn, Guðrún Jónsdóttir, í Svíþjóð. Auk þess beitti Stéttarfélag íslenskra 

félagsráðgjafa sér sérstaklega fyrir því að Íslendingar kæmust í félagsráðgjafanám á 

Norðurlöndum áður en náminu var komið á fót hérlendis (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d.). 
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2.2 Lagaleg staða 

2.2.1 Stuðningsfjölskyldur í barnaverndarstarfi 

Barnaverndarnefndir skulu starfa á vegum sveitarfélaga og fara með eftirlit, úrræði og önnur 

lögbundin verkefni í barnavernd (III. kafli barnaverndarlaga nr. 80/2002). Eftirfarandi er 

samantekt á lögum og reglugerð um barnaverndarstarf sem varða úrræðið 

stuðningsfjölskylda. 

Nú árið 2011 eru í gildi barnaverndarlög nr. 80/2002 með áorðnum breytingum. 

Fyrsta grein laganna fjallar um réttindi barns og skyldur foreldra og segir þar orðrétt:   

Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska. 

... Allir sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum skulu sýna þeim virðingu og umhyggju 

og óheimilt er með öllu að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Foreldrum ber að 

sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo 

sem best hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi 

uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna. (1. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002). 

Önnur grein sömu laga lýsir því að markmið laganna sé að tryggja börnum sem búi við 

„óviðunandi aðstæður“ nauðsynlega aðstoð. Fjórða grein barnaverndarlaga fjallar um 

meginreglur barnaverndarstarfs og kemur þar fram að barnaverndaryfirvöld skuli alla jafnan 

láta reyna á almenn stuðningsúrræði áður en gripið sé til annarra ráðstafanna og að beita 

skuli vægasta úrræðinu í hvert skipti til að ná áætluðu markmiði (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Það samræmist einnig meðalhófsreglu stjórnsýslulaga um að fara ekki „strangar í 

sakirnar en nauðsyn ber til“ (12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993). 12. grein barnaverndarlaga 

(nr. 80/2002) kveður á um almennt hlutverk barnaverndarnefnda og segir þar meðal annars 

að barnaverndarnefndum beri skylda til að beita þeim úrræðum sem best eigi við til að 

tryggja velferð og hagsmuni viðkomandi barna. Auk þess er tekið fram að aðstoða skuli 

foreldra við að sinna forsjárskyldum gagnvart börnum sínum með úrræðum gerist þess þörf 

og í annarri grein laganna stendur að styrkja eigi fjölskyldur við uppeldishlutverkið. 

Skilaboðin eru þau að börn eigi rétt á virðingu, vernd, nærfærni, uppeldi og ummönnun og 

það sé skylda foreldranna að sinna þessum þörfum. Stundum þurfi foreldrar aðstoð við að 

uppfylla þessar þarfir barna sinna á viðeigandi hátt og þá sé það hlutverk 

barnaverndaryfirvalda að aðstoða foreldrana með því að beita bestu en jafnframt vægustu 

úrræðum og aðferðum sem til boða standa. 

Þegar barnaverndarnefnd tekur ákvörðun um að kanna mál barns telst það 

barnaverndarmál (5. mgr. 21. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002). Um könnun 
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barnaverndarmála gilda sérstök ákvæði í barnaverndarlögum auk stjórnsýslulaga nr. 

37/1993. Umrædd sérákvæði eru viðamikil og veita barnaverndarnefndum mjög víðtækar 

rannsóknarheimildir. Könnun barnaverndarmáls felur í sér „... að afla sem gleggstra 

upplýsinga um hagi barns, svo sem andlegt og líkamlegt ásigkomulag, tengsl við foreldra eða 

aðra, hagi foreldra, aðbúnað barns á heimili, skólagöngu, hegðun og líðan þess.“ (22. grein 

barnaverndarlaga nr. 80/2002). Felur það í sér að barnaverndarnefnd getur krafist 

upplýsinga um barn og foreldra þess frá heilbrigðis- og sjúkrastofnunum, stofnunum sem 

hafa regluleg afskipti af viðkomandi barni á borð við leikskóla eða félagsmiðstöð, sakaskrá og 

lögreglu auk stofnanna sem veita félagsþjónustu eða aðra aðstoð. Lög um þagnarskyldu og 

siðareglur víkja fyrir kröfu barnaverndarnefnda um slíkar upplýsingar (44. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002). Mikil áhersla er á að barnaverndarnefndir eiga að leita eftir 

samstarfi foreldra í barnaverndarmálum en þó er skýrt að hagsmunir barns ganga fyrir 

hagsmunum foreldra í því tilliti og að samþykki foreldra sé ekki skilyrði fyrir því að afla 

nauðsynlegra upplýsinga fyrir vinnslu máls (43. gr. barnaverndarlaga; 17. gr. reglugerðar um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004). Rannsókn máls á að takmarkast við 

nauðsynlegar upplýsingar en jafnframt að vera nægileg til að hægt sé að taka upplýsta 

ákvörðun um úrræði (41. gr. barnaverndarlaga nr.80/2002).  

Leiði könnun barnaverndarnefndar á aðstæðum barns í ljós að þörf sé á inngripi af 

hálfu barnaverndaryfirvalda þá ber barnaverndarnefnd að gera áætlun um meðferð máls. 

Áætlunin á að vera tímabundin og hana þarf að endurskoða (23. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002). Ákvörðum um úrræði á að taka eins fljótt og hægt er (sbr. 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993) eða jafnan innan þriggja mánaða og ekki seinna en fjórum mánuðum eftir 

ákvörðun um könnun máls (41. gr. barnaverndarlaga. nr. 80/2002). Náist samkomulag við 

foreldra (og barn ef það er 15 ára eða eldra) um úrræði þá er meðal annars hægt að beita 

stuðningsúrræðum á borð við stuðningsfjölskyldu (24. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002). 

Barn sem orðið er 12 ára á rétt á að tjá sig um málið og skal taka tillit til skoðana þess (46. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002). Einnig getur komið upp sú staða að barn sé vistað á stofnun 

eða heimili vegna alvarlegs hegðunarvanda, afbrota, greiningar eða sérhæfðar meðferðar. 

Vari sú vistun lengur en tvo mánuði og foreldrar barns hafa misst eða afsalað sér forsjá þess, 

er barnaverndarnefnd skylt að útvega barninu stuðningsfjölskyldu (4. mgr. 80. gr.; 1. mgr. 79. 

gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002). Barnaverndarnefndum er skylt að hafa 

stuðningsfjölskyldur tiltækar og skulu þeir sem óska þess að gerast stuðningsfjölskyldur 



  

11 

sækja um sérstakt leyfi til barnaverndarnefndar í sínu sveitarfélagi (85. gr. barnaverndarlaga 

nr. 80/2002).  

Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga 

nr. 652/2004 er nánari útfærsla á ákvæðum barnaverndarlaga (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Hlutverk stuðningsfjölskyldu er í reglugerðinni skilgreint á eftirfarandi veg:  

Með stuðningsfjölskyldu er átt við aðila sem fenginn er á vegum barnaverndarnefndar fyrst og 

fremst til að taka á móti barni, eða í sumum tilvikum barni og foreldrum, á einkaheimili í því skyni 

meðal annars að tryggja öryggi barnsins, létta álagi af barni og fjölskyldu þess og leiðbeina 

foreldrum og styðja þá í uppeldishlutverkinu .... (26. gr. reglugerðar um úrræði á ábyrgð 

sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004). 

Vert er að benda á að hér hefur bæst við frá seinustu reglugerð á undan (Reglugerð um 

tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa og stuðningsfjölskyldu skv. 21. gr. laga nr. 58/1992 um 

vernd barna og ungmenna nr. 452/1993) möguleikinn á að beita stuðningsfjölskyldu til að 

tryggja öryggi barns. Ekki fylgja frekari útskýringar á þessum nýmælum þótt hér sé um að 

ræða talsverða viðbót við fyrri markmið. 

Um skilyrði úrræðisins segir í VI. kafla núgildandi reglugerðar um úræði á ábyrgð 

sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (nr. 652/2004) að stuðningsfjölskylda 

þurfi sérstakt leyfi frá barnaverndarnefnd sem veitt sé til eins árs í senn. Leyfið er meðal 

annars háð því að stuðningsforeldri hafi náð 23 ára aldri og að afla megi upplýsinga um hvort 

heimilisfólk eldra en 15 ára hafi hlotið refsidóm fyrir kynferðisbrot gegn barni. Ekki er gert 

ráð fyrir því að stuðningsfjölskylda taki til sín fleiri en tvö börn í einu og er hámark 

samfelldrar dvalar 7 sólarhringar. Bæði í 8. og 33. grein reglugerðarinnar er skýrt tekið fram 

að úrræðið sé á ábyrgð viðkomandi barnaverndarnefndar og að henni sé skylt að fylgjast 

með því að ráðstöfunin nái tilætluðum árangri.  

Fimmta grein reglugerðar um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga (nr. 652/2004) fjallar um skriflegan samning sem barnaverndarnefnd á að 

gera við þann sem veitir stuðning. Meðal atriða sem eiga að koma fram í samningnum eru; 

markmið úrræðis, stuðningur sem barn og stuðningsaðili hljóta á samningstíma, 

þagnarskylda, uppsögn og endurskoðunarákvæði. 
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2.2.2 Félagsþjónusta í Reykjavík og samanburður við barnaverndarstarf 

Hjá Reykjavíkurborg er skipulag félagsmála á þann veg að Velferðarsvið fer með stjórn 

velferðarþjónustu og undir það heyra meðal annars sex þjónustumiðstöðvar og Barnavernd 

Reykjavíkur. Þjónustumiðstöðvarnar eru hver í sínu hverfi borgarinnar og þjónusta þar íbúa 

sína en Barnavernd Reykjavíkur þjónustar öll hverfi borgarinnar (Reykjavíkurborg, e.d.-a).  

Þjónustumiðstöðvarnar starfa meðal annars eftir lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga og er markmið þeirra að „tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að 

velferð íbúa á grundvelli samhjálpar.“ (1. gr. laga um um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). Segja má að stuðningsfjölskylda falli ágætlega undir markmið samhjálpar þar sem 

einstaklingar úr samfélaginu taka að sér að aðstoða aðra aðila í sínu samfélagi sem stuðlar að 

velferð þeirra sem aðstoðina þiggja. Sama grein kveður einnig á um að tryggja skuli 

„þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna“ (1. gr. laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991) til dæmis með tómstundaiðju (30. gr. laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). Samkvæmt 11. grein sömu laga felst hlutverk félagsmálanefnda 

meðal annars í því að veita aðstoð með þjónustu og ráðgjöf, að stuðla að forvörnum til að 

styrkja fjölskyldur og einstaklinga og að tryggja félagslega þjónustu sem svarar best þörfum 

íbúa. Öll þessi ákvæði má túlka í samhengi við stuðningsfjölskyldur þó hvergi komi fyrir orðin 

stuðningsþjónusta og stuðningsfjölskylda í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 

40/1991).  

Líkt og í barnaverndarstarfi á félagsþjónusta sveitarfélaga að fylgja stjórnsýslulögum 

(nr. 37/1993) í ákvarðanatöku og málsmeðferð varðandi stuðningsfjölskyldur. Það þýðir 

meðal annars að fara þarf eftir meðalhófsreglunni (12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993) og 

beita vægasta úrræði sem hægt er til að ná markmiðinu sem stefnt er að. Samkvæmt 

stjórnsýslulögum á einnig að taka ákvarðanir í málum eins fljótt og hægt er (9. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993) en ekki eru tilgreind sérstök tímamörk líkt og í 

barnaverndarstarfi. Samkvæmt XVI. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) á 

eins fljótt og hægt er að kanna aðstæður þess sem sækir um þjónustu og gera það í samstarfi 

við viðkomandi eða talsmann hans. Þá skal kynna niðurstöðu máls svo fljótt sem hægt er. 

Talsverður munur er á málsmeðferð í málum hjá barnaverndarnefndum og félagsþjónustu 

sveitarfélaga sem felst í víðtækum rannsóknarheimildum barnaverndarnefnda, þeim 

möguleika sem barnaverndarnefndir hafa á að beita þvingunum með hagsmuni barns að 
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leiðarljósi og síðast en ekki síst mikilli áherslu á velferð barns í barnaverndarlögum 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Reykjavíkurborg hefur sett starfsmönnum sínar sérstakar reglur um 

stuðningsþjónustu og gilda þær meðal annars um stuðningsfjölskyldur. Reglurnar eiga við um 

stuðningsfjölskyldur í samræmi við 11. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og 24. gr. 

barnaverndarlaga (Reykjavíkurborg, e.d.-b.). Reglurnar gilda sem sagt bæði um starfsemi 

þjónustumiðstöðva og starf barnaverndarnefnda. Athyglisvert er að hér vantar 

stuðningsfjölskyldur á grundvelli 80. greinar barnaverndarlaga en þá er um að ræða börn 

sem njóta ekki forsjár foreldra sinna og vistast utan heimilis vegna eigin erfiðleika lengur en í 

tvo mánuði. Engin augljós skýring virðist vera á þessari útilokun í reglum borgarinnar og fram 

skal tekið að sveitarfélagi er ekki heimilt að ganga skemur í framkvæmd úrræðis en lög kveða 

á um. Markmiðum þeirra stuðningsúrræða sem reglurnar taka til eru enn fremur: 

„Stuðningur við uppeldi og aðbúnað barna ... með það að markmiði að fjölskyldan sé betur í 

stakk búin til að koma til móts við þarfir sínar að stuðningi loknum.“ (Reykjavíkurborg, e.d.-

b). En staða þeirra barna sem hljóta stuðning á grundvelli 80. greinar er ekki endilega sú að 

verið sé að styrkja fjölskylduna til að takast á við forsjárhlutverk sitt þar sem foreldrarnir eru 

jú forsjárlausir. Því má segja að ekki sé gert ráð fyrir börnum sem eiga rétt á 

stuðningsfjölskyldu á grundvelli 80. gr. barnaverndarlaga í reglum um stuðningsþjónustu í 

Reykjavík. Um markmið með stuðningsfjölskyldu sérstaklega samkvæmt reglum 

Reykjavíkurborgar segir:  

Stuðningsfjölskyldur taka á móti barni eða börnum til sólarhringsvistunar á heimili sínu með það 

að markmiði að styðja foreldra í forsjárhlutverki, veita þeim hvíld og/eða styrkja stuðningsnet 

hlutaðeigandi barns eftir því sem við á.  Stuðningsfjölskyldur veita börnum hlutdeild í sínu 

daglega lífi, eru þeim fyrirmynd, veita þeim öryggi og koma til móts við persónulegar þarfir 

barnanna og fjölskyldu eftir því sem við á. (Reykjavíkurborg, e.d.-b). 

Segja má að þessi markmið séu sambærileg við hlutverk stuðningsfjölskyldu samkvæmt 

reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 

652/2004 (sbr. umfjöllun í kafla um barnavernd). Munur á skilgreiningu skv. reglum 

Reykjavíkurborgar og reglugerðar um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga er helst að í skilgreiningu borgarinnar er ekki talað um að tryggja öryggi 

barns, ekki er minnst á barnaverndarnefnd sérstaklega og ekki er rætt um þann möguleika 

að foreldri vistist með barn sínu hjá stuðningsfjölskyldu. Ekki er hægt að segja að þessar tvær 

skilgreiningar stangist á þótt undirtónninn í reglugerðinni sé heldur alvarlegri og áhersla sé 
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þar lögð á þjónustu við barnið fyrst og fremst, en í reglum Reykjavíkurborger er áhersla aftur 

á móti lögð á þjónustu við fjölskyldu barnsins.  

Samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar eru félagslegir erfiðleikar meginforsenda þess 

að stuðningsfjölskylda sé veitt og á alla jafna að liggja fyrir áætlun um félagslega ráðgjöf áður 

en úrræðið er notað í fyrsta skipti. Sérstakt greiningartæki er notað til að raða umsóknum 

um stuðningsþjónustu á biðlista þar sem barninu eru veitt stig eftir færni, fjölskylduneti, 

öðrum úrræðum, brýnni þörf og aldri umsóknar. Umsækjendur eiga að fá skriflegt svar þegar 

umsóknin hefur verið metin og hafa möguleika á að áfrýja niðurstöðu til áfrýjunarnefndar 

Velferðarráðs (Reykjavíkurborg, e.d.-b).  

Fyrirkomulag úrræðisins skal liggja fyrir í þjónustusamningi sem alla jafna er gerður til 

sex mánaða en eftir þann tíma er hægt að framlengja hann um aðra sex mánuði. Engin 

takmörk eru sett um hve oft megi endurnýja samninginn en tekið er fram að 

stuðningsþjónustu sé alltaf ætlað að vera tímabundið úrræði. Tímafjölda þarf að tilgreina og 

samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar er leyfilegt hámark dvalar hjá stuðningsfjölskyldu í 

mánuði fjórir sólarhringir en meginreglan tveir sólarhringir (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Hér er 

um að ræða talsvert skemmri tíma en gert er ráð fyrir í reglugerð um úrræði á ábyrgð 

sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (nr. 652/2004). Önnur atriði sem eiga 

að koma fram í þjónustusamningi eru markmið með stuðningnum og hvernig þeim skuli náð 

(Reykjavíkurborg, e.d.-b). Stuðningsfjölskyldur þurfa alltaf að gæta trúnaðar um málefni 

skjólstæðinga sinna, hvort sem er á vegum barnaverndar eða félagsþjónustu (Reglugerð um 

úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarnefndar nr. 652/2004; 

Reykjavíkurborg, e.d.-b).  

2.2.3 Samanburður við Norðurlönd 

Í Noregi eru annars vegar félagsþjónustulög og hins vegar barnaverndarlög, eins og á Íslandi. 

Framkvæmd beggja laga er á vegum sveitarfélaga og aðskilin líkt og hjá Reykjavíkurborg. 

Danmörk og Svíþjóð hafa hins vegar sérstök lagaákvæði innan félagsþjónustulaga um 

barnavernd og því er framkvæmd ekki jafn skýrt afmörkuð og í norskum lögum. Dönsku 

félagsþjónustulögin hafa að geyma ákvæði um „sérstaka aðstoð“ fyrir börn og unglinga sem 

bera má saman við íslensk barnaverndarlög. Sænskum félagsþjónustulögum er ætlað að 

tryggja þann stuðning sem börn þurfa en innihalda auk þess sérstakar heimildir til 

þvingunarúrræða til verndar börnum (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 
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2.2.4 Samantekt 

Stuðningsfjölskylda er úrræði sem ætlað er til að styðja við og styrkja þær fjölskyldur sem á 

þurfa að halda með því að veita meðlimum fjölskyldunnar hvíld, félagslegan stuðning og/eða 

öryggi. Félagslegir erfiðleikar eru forsenda þess að úrræðið sé veitt. Framkvæmd úrræðisins 

er á þann veg að barn eða börn (í sumum tilfellum ásamt foreldri) dveljast reglulega á 

einkaheimili stuðningsfjölskyldu og taka þar þátt í daglegu lífi fjölskyldunnar. Helsti munur á 

framkvæmd úrræðanna á grundvelli barnaverndarlaga og laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga liggur í heimildum til að kanna aðstæður barns en þær eru mun rýmri í starfi 

barnaverndarnefnda en starfi félagsþjónustu. Þess utan er í barnaverndarlögum áhersla lögð 

á sjálft barnið og á framkvæmd þeirra að miða að því að tryggja réttindi barna, áhersla laga 

um félagsþjónustu sveitarfélaga liggur hins vegar í þjónustu við íbúa sveitarfélagsins en ekki 

börn sérstaklega (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). 

Hjá Reykjavíkurborg er fyrirkomulag þannig að stuðningsfjölskylda fæst annaðhvort 

með umsókn á þjónustumiðstöð eða fyrir tilstilli barnaverndarnefndar. Reglur 

Reykjavíkurborgar ganga talsvert skemur en reglugerð ríkisins þegar kemur að framkvæmd 

stuðningsfjölskyldu úrræðisins. Hámarks vistunartími er skemmri, ekki er minnst á að 

úrræðinu geti verið ætlað að tryggja öryggi barns, né þann möguleika að foreldri fari einnig 

með barni til stuðningsfjölskyldu og reglurnar taka ekki til barna sem eiga rétt á 

stuðningsfjölskyldu á grundvelli 80. greinar barnaverndarlaga (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Reykjavíkurborg, e.d.-b; Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga nr. 652/2004). Þetta vekur spurningar um hvort þessi börn hafi gleymst við 

gerð reglnanna eða hvort ekki sé talin þörf á sérstökum starfsreglum af hálfu sveitarfélagsins 

í starfi barnaverndarnefndar með þeim. 

2.3 Markmið og árangur 

2.3.1 Markmið með stuðningsfjölskyldu 

Barnaverndarstofa (2009) bendir á mikilvægi þess að allir sem að úrræðinu 

stuðningsfjölskylda koma geri sér grein fyrir markmiði þess. Samkvæmt norrænum 

heimildum er stuðningsfjölskyldum ætlað að létta álagi af foreldrum og stuðla að félagslífi 

barns. Úrræðið beinist bæði að foreldrum og börnum (Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartmentet [BLID], 2000; BLID, e.d.; Christensen og Egelund, 2002; Larsen, 
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2008) og meðal markmiða þess er að örva þroska barnsins, fylgja því eftir, létta álagi af 

foreldrum, styðja þá í uppeldishlutverkinu (Larsen, 2008, 2011) og að styrkja félagslegt net 

barns (Socialstyrelsen, 2011). Mismunandi markmið eru með úrræðinu og fara þau eftir 

þörfum barns og fjölskyldu þess. Markmiðin felast í að styðja við barnið og létta álagi af 

foreldrum þess og á að taka þau fram í áætlun sem gerð er fyrir úrræðið (BLID, e.d.). Það er 

þó alltaf markmið stuðningsfjölskyldu að veita stuðning en ekki að vera breytingarafl og 

úrræðið er ekki til þess fallið að leysa margþættan eða umfangsmikinn vanda eitt og sér 

(Andersson og Arvidsson, 2001; Christensen og Egelund, 2002; Larsen, 2008, 2009). Það á að 

koma til viðbótar við þann styrk sem fjölskyldan býr yfir en ekki að valda róttækum 

breytingum. Skýrsla Socialstyrelsen frá árinu 1998 um úrræði veitt til barna á aldrinum 13-18 

ára sýnir að úrræðin persónulegur ráðgjafi og stuðningsfjölskylda voru bæði veitt í 

fyrirbyggjandi tilgangi og til barna sem bjuggu þegar við alvarlegan félagslegan vanda 

(Andersson og Arvidsson, 2001).  

Langtímarannsókn Eklundh (2010) sem tók til 50 barna í Svíþjóð sem fengu 

stuðningsfjölskyldu árið 2000, leiddi í ljós að í 36% tilfella var skráð þörf barns fyrir 

stöðugleika og umönnun og í 22% tilfella þörf fyrir fjölskyldulíf og annað umhverfi. 12% 

barnanna höfðu þörf fyrir örvun og tómstundir (aktivitet) og í 36% tilfella var niðurstaðan að 

félagslegi vandinn væri ekki vandi barnsins sjálfs. Samkvæmt skilgreiningu 

félagsþjónustunnar voru ástæður fyrir úrræðinu í 36% tilfella að létta álagi af fjölskyldunni, í 

24% tilfella að veita barninu stöðugleika og umönnun og í 10% tilfella að setja barninu mörk. 

Samkvæmt umsóknum foreldranna hins vegar voru ástæður fyrir umsókn um úrræðið í 60% 

tilfella að létta álagi af fjölskyldunni, 14% tilfella vegna þörf barns fyrir aðra fullorðna og 

aðeins 2% til að setja barni mörk. Það er því ljóst að mat foreldra og starfsfólks á ástæðum 

fyrir úrræðinu er ekki samhljóða í öllum tilfellum. Rannsókn Regnér og Johnsson (2006) leiddi 

í ljós að bæði félagsráðgjafar og stuðningsfjölskyldur nefndu sem markmið að kenna 

foreldrum að setja börnum sínum mörk. Stuðningsfjölskyldur sem rætt var við nefndu það að 

sýna börnunum hvernig „venjuleg“ fjölskylda virkar en foreldrarnir sjálfir gáfu enn 

nákvæmari mynd: Börnin ættu að fá að sjá hvernig tveir foreldrar vinna saman og eiga í 

samskiptum hvor við annan. Samkvæmt Berge (1990) eiga þau börn sem hljóti 

stuðningsfjölskyldu oft erfitt með að greina samhengi á milli orsakar og afleiðingar, sem 

Berge telur að hafi með stöðugleika í uppvexti að gera og staðfestu foreldra í uppeldi. Í 

rannsókn Eklundh (2010), sem kom út 20 árum síðar voru aðeins 2% sem höfðu sótt um 
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úrræðið stuðningsfjölskylda til að fá aðstoð við að setja barni mörk, en aftur á móti höfði 

10% barna úr sama úrtaki fengið úrræðið á þeim grundvelli. Eklundh (2010) telur að með því 

að veita barni aðgang að öðrum fullorðnum aðila í formi stuðningsfjölskyldu sé verið að gefa 

barninu færi á að þróa með sér þrautseigju  (á ensku resilience) en í því felst jákvætt 

mótvægi við neikvæðum áhættuþáttum úr umhverfi og þar með færi á að valda betur 

aðstæðum heima fyrir. Börnum sem alast upp við félagslega áhættuþætti í umhverfi sínu 

virðist farnast betur eigi þau í reglulegum jákvæðum samskiptum við fullorðinn aðila utan 

nánustu fjölskyldu sinnar (Berk, 2007). Stuðningsfjölskylda og persónulegur ráðgjafi eru bæði 

veitt ein og sér og með öðrum úrræðum (Larsen, 2008).  

2.3.2 Árangur 

Sundell o.fl. (2004) telja að erfitt sé að meta nákvæmlega árangur af þjónustu barnaverndar 

þar sem ekki sé hægt að segja til um hvernig mál barns hefðu farið ef ekki hefði komið til 

afskipta barnaverndar. Auk þess hefur félags- og tryggingamálaráðherra bent á skort á meðal 

annars árangursrannsóknum á stuðningsfjölskylduúrræðinu (Þingskjal 57, 2010-2011).  

Norsk viðtalsrannsókn Larsen (2008) byggðist á viðtölum við 21 foreldri barna sem 

fengu annaðhvort persónulegan ráðgjafa eða stuðningsfjölskyldu frá 

barnaverndaryfirvöldum. Rannsóknin miðaði meðal annars að því að skoða hvernig þessi 

úrræði gætu stuðlað að því að foreldrarnir yrðu betur í stakk búnir til að takast á við 

áskoranir daglegs lífs. Kannað var hvaða áhrif stuðningurinn hafði á tilfinningar, hugsanir og 

hagnýta möguleika foreldranna. Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós að foreldrarnir höfðu 

áhyggjur af uppvexti barna sinna og þótti miður að geta ekki stuðlað að sjálfstæði barna 

sinna og þroska með hjálp tómstunda. Stuðning barnaverndaryfirvalda upplifðu foreldrarnir 

sem stuðning í foreldrahlutverkinu og sem jákvæða viðbót við eigin bjargir. Þeir tækju ábyrgð 

á uppeldi barna sinna með því að þiggja stuðning fyrir börnin sem þeir gætu ekki veitt sjálfur, 

sem gerði þá að ábyrgum foreldrum. Regluleg samskipti milli foreldra og stuðningsaðila 

höfðu jákvæð áhrif í formi tilfinningalegs stuðnings. Foreldrar upplifðu þá bæði að þeir hefðu 

stjórn á aðstæðum og að þeir stæðu ekki einir í uppeldinu. Upplýsingar frá þeim sem veitti 

stuðninginn hjálpuðu auk þess við að draga upp raunhæfa mynd af hegðun og vanda 

barnsins sem stuðlaði að færni í foreldrahlutverki. Einnig gaf það foreldrum tækifæri til 

hvíldar þegar börnin fóru út af heimilinu í stuðning sem aftur dró tímabundið úr streitu og 

gaf færi á að endurnýja styrk til að takast á við uppeldishlutverkið. Sumir nýttu tímann til að 

styrkja samband sitt við aðra fjölskyldumeðlimi eða önnur félagsleg tengsl. Stuðningsúrræðin 
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drógu auk þess úr áhrifum fátæktar á líf þeirra barna sem fátæk voru þar sem þau fengu 

tækifæri til að gera hluti sem foreldrar þeirra gátu ekki boðið þeim upp á, að miklu leyti í 

formi frístunda (Larsen, 2008). Christensen og Egelund (2002) bentu sömuleiðis á að 

stuðningsfjölskyldur veita sumum börnum tækifæri á að stunda frístundir sem þau gætu 

annars ekki vegna fjárskorts fjölskyldunnar. Þeir foreldrar í rannsókn Larsen sem voru undir 

hvað mestu álagi töldu sig vera upp á úrræðið komna til að geta veitt börnum sínum 

ásættanleg uppeldisskilyrði, sérstaklega með tilliti til möguleika á reynsluheimi jafnaldra og 

reiddu margir foreldrar sig mjög á úrræðið. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að 

foreldrar fyndu fyrir minni streitu og upplifðu stuðning í uppeldinu sem leiddi til aukinnar 

færni til að takast á við verkefni uppeldis og hversdagslífs. Síðast en ekki síst unnu úrræðin 

persónulegur ráðgjafi og stuðningsfjölskylda gegn félagslegri einangrun barnanna (Larsen, 

2008).  

Larsen (2011) hefur einnig gert rannsókn á þátttöku barna í barnaverndarúrræðum. 

Larsen tók viðtöl við 32 norsk börn á aldrinum 6-11 ára og kannaði meðal annars viðhorf 

barnanna til úrræða sem þau fengu. Börn sem fengu stuðningsfjölskyldu höfðu jákvæð 

viðhorf í garð stuðningsforeldra sinna og mynduðu jákvæð félagsleg tengsl við þá. Þau börn 

sem höfðu ættingja fyrir stuðningsfjölskyldu virtust ekki á neinn hátt gera sér grein fyrir því 

að um væri að ræða úrræði á vegum utanaðkomandi stofnunar, að þeirra viti voru þau 

einfaldlega að heimsækja ættingja sína. Sá hluti hópsins sem átti foreldra með verulega 

mikla erfiðleika virtist tengjast stuðningsfjölskyldu sinni sérstaklega sterkum böndum. 10 ára 

gömul stúlka tjáði sig á eftirfarandi máta um stuðningsforeldra sína (þýtt af höfundi úr 

norsku): „Ég vil bara fá að heimsækja þau. Ég get farið þangað og talað um það sem er að 

gerast hér. Það er mikilvægt að eiga fjölskylduminningar, og ég get fengið þær hjá 

stuðningsfjölskyldunni minni, af því að ég hitti ekki lengur ættingjana mína.“ (Larsen, 2011). 

Rannsókn Sundell o.fl. (2004) byggðist á greiningu málskjala og leiddi í ljós að í úrtaki barna 

fæddra í Stokkhólmi á árunum 1968-1975, að markmiði úrræðanna stuðningsfjölskylda og 

persónulegur ráðgjafi var náð í rétt tæplega þriðjungi tilfella (31%). Það er að segja að 

beitingu úrræðisins var hætt þar sem barnið hafði ekki lengur þörf fyrir þann stuðning sem 

úrræðið veitti. Þar af hlutu 2/3 barnanna ekki fleiri úrræði og máli þeirra var lokað en 

þriðjungur barnanna hlaut frekari úrræði vegna annarra þarfa. Athyglisvert er að í rannsókn 

Eklundh (2010) höfðu 40% barnanna á einhverjum tímapunkti þurft á neyðarvistun að halda 

eða verið í fóstri hjá stuðningsfjölskyldu sinni. 
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2.3.3 Áhrif aukinnar eftirspurnar 

Skýrsla frá Sambandi sænskra sveitarfélaga frá árinu 1998 leiddi í ljós að mikil aukning í 

umsóknum um stuðningsfjölskyldur hafði orðið til þess að starfsmenn félagsþjónustunnar 

gerðu meiri kröfur um félagslegan vanda fyrir samþykki úrræðisins. Það leiddi til þess að 

almennt var vandi fjölskyldna sem fengu úrræðið meiri og meðal annars var notast við 

úrræðið þar sem barnið yrði að öðrum kosti vistað utan heimilis síns. Starfsmenn höfðu þá 

áhyggjur af hæfni stuðningsfjölskyldna til að takast á við svo þung mál (Andersson og 

Arvidsson, 2001).  

2.4 Viðhorf og nálgun 

2.4.1 Viðhorf barns til úrræðis 

Dönsk rannsókn á fyrirbyggjandi aðgerðum í barnaverndarstarfi leiddi í ljós að börn voru sjálf 

ánægðust með stuðningsfjölskyldu sína af þeim úrræðum sem þau hlutu. Þau upplifðu mörg 

að hún væri á einhvern hátt hluti af fjölskyldu þeirra og hlökkuðu til að fara til hennar 

(Christensen og Egelund, 2002), sem samræmist jákvæðu viðhorfi norskra barna til 

stuðningsfjölskyldu og persónulegs ráðgjafa (Larsen, 2011). Rannsókn Steenstrup frá árinu 

2002 á fyrirbyggjandi úrræðum í barnaverndarstarfi bendir þó til þess að það geti valdið 

barni óánægju ef mikill munur er milli fjölskyldu þess og stuðningsfjölskyldu í venjum og 

væntingum til barnsins. Einhver þeirra barna sem höfðu lengi notið úrræðisins höfðu einnig 

blendnar tilfinningar gagnvart stuðningsfjölskyldunni og vildu gjarnan fá að hætta eða fá nýja 

stuðningsfjölskyldu (Christensen og Egelund, 2002). 

2.4.2 Viðhorf foreldra til úrræðis 

Samkvæmt Larsen (2008) upplifa foreldrar að stuðningsfjölskyldan sé mikilvægt úrræði fyrir 

fjölskylduna og þeir reiða sig gjarnan á úrræðið til langs tíma. Eitt foreldri sagðist líta á 

stuðningsfjölskylduna sem „vara“ afa og ömmu þar sem öðrum væri ekki til að dreifa og 

regluleg samskipti við stuðningsaðila þóttu styðjandi. Einnig kom þó fram að foreldrar barna 

sem þáðu stuðningsúrræðin persónulegur ráðgjafi eða stuðningsfjölskylda vildu gjarnan vera 

í meiri samskiptum við félagsráðgjafann sem átti að hafa umsjón með máli barnsins. Meðal 

annars vildu þeir fá upplýsingar um hvenær og hvernig meta skyldi árangur úrræðisins og 

hvort það fengist framlengt. Christensen og Egelund (2002) urðu varar við mjög jákvætt 

viðhorf í garð úrræðisins og töldu það geta haft með styðjandi eðli úrræðisins að gera. 



  

20 

Steenstrup hins vegar komst að því að stundum upplifðu mæður að það væri verið að bera 

þær saman við stuðningsfjölskylduna sem félli betur að hefðbundnum viðmiðum en þær 

sjálfar (Christensen og Egelund, 2002).   

2.4.3 Viðhorf stuðningsfjölskyldu til úrræðis 

Viðtalsrannsókn Andersson árið 1992 fól meðal annars í sér viðtöl við stuðningsfjölskyldur og 

persónulega ráðgjafa. Viðmælendur voru að stærstum hluta konur sem höfðu starfsreynslu 

af umönnunar- og gæslustörfum. Þær sögðu að áhugi á mannlegum samskiptum auk 

löngunar og getu til að hjálpa öðrum væru ástæða fyrir þátttöku þeirra í úrræðinu. Þær töldu 

að almennt fæli samveran við barnið í sér að gera sömu hluti og þær gerðu með fjölskyldu 

sinni, með einu barni til viðbótar. Viðmælendur höfðu almennt jákvætt viðhorf í garð 

úrræðisins og sögðust finna til samstöðu með barni og foreldrum þess. Þó þóttu þeim 

samskipti við félagsráðgjafa of lítil og að þörf væri á handleiðslu. Viðmælendurnir sögðust 

ekki hafa reynslu af vandamálum sem þeir væru að kljást við og að þeir hefðu þörf fyrir að 

ræða málin við einhvern sem gæti hlustað og gefið svör og ráð. Þetta má setja í samhengi við 

áhyggjur starfsmanna í sænskri félagsþjónustu um að stuðningsaðilar fái of þung mál til 

meðferðar (Andersson og Arvidsson, 2001). Vert er að benda á að samkvæmt íslenskri 

reglugerð ber að veita stuðning við stuðningsaðila meðan á úrræðinu stendur (5. gr. 

reglugerðar um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 

652/2004).  

2.4.4 Viðhorf félagsráðgjafa til úrræðis 

Viðtalsrannsókn Andersson frá 1992 á úrræðunum persónulegur ráðgjafi og 

stuðningsfjölskylda leiddi í ljós að yfirmenn í sænsku barnaverndarstarfi sem rætt var við 

sögðu að markmið með úrræðinu vera að veita einstæðum mæðrum með félagslegan vanda 

hvíld (þeir tilgreindu mæður sérstaklega en minntust ekki á feður). Þrátt fyrir að úrræðinu 

væri beint að barninu væri það oft þörf foreldris sem réði úrslitum um vilyrði fyrir úrræðinu. 

Félagsleg samskipti við aðra og ráð og stuðningur í uppeldishlutverki væru einnig mögulegur 

árangur af úrræðinu. Innan við helmingur viðmælenda nefndi að barnið kynntist 

reglubundnara umhverfi, öðru fullorðnu fólki og fyrirmyndum, fengi tækifæri til tómstunda 

og tilbreytingar eða fengi færi á hvíld frá áreiti. Flestir nefndu að það væri hætta á að 

stuðningsfjölskyldum yrði ætlað of erfitt verkefni. Töldu viðmælendur að stundum yrðu 

tilfinningatengsl milli fjölskyldu og stuðningsfjölskyldu of náin og að það leiddi til erfiðleika 
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þegar það kæmi að því að ljúka úrræðinu. Í málum ungra barna var viðhorfið að það sem 

væri gott fyrir móður (það er að létta af henni álagi) væri gott fyrir barnið. Þó kom fram að í 

rauninni væri ekkert vitað hvað úrræðið fæli í sér fyrir barnið (Andersson og Arvidsson, 

2001). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður danskrar rannsóknar Christensen 

og Egelund (2002) um að stuðningsfjölskylda sé úrræði sem oftast er ætlað einstæðum 

mæðrum undir miklu álagi og að margþættur vandi fjölskyldu gæti verið of þungur fyrir það 

úrræði eitt og sér.  

2.4.5 Nálgun félagsráðgjafa  

Larsen (2008) segir í skrifum sínum um notendur stuðningsþjónustu að stundum séu þarfir 

barna meiri en svo að foreldrar geti uppfyllt þær án utanaðkomandi aðstoðar. Foreldrar vilji 

taka ábyrgð á börnum sínum og það skapi streitu fyrir foreldri að finna til misræmis milli 

þarfa barna sinna og eigin getu.  

Regnér og Johnsson (2006) setja fram áhugaverða og gagnrýna nálgun á framkvæmd 

úrræðisins stuðningsfjölskylda. Þær benda á að foreldrar og fjölskyldur barna séu sterkasta 

tækið sem hægt sé að nýta í barnaverndarstarfi til að tryggja barni góð uppvaxtarskilyrði og 

þær setja spurningamerki við ákvarðanir félagsráðgjafa sem miðast við að tiltekin 

fjölskyldugerð sé barni hollari en önnur. Það að auglýst sé eftir stuðningsfjölskyldum með 

bæði móður og föður (þetta á við í Svíþjóð), oftast til að veita einstæðum foreldrum aðstoð, 

endurspegli hugmyndir félagsráðgjafans um fyrirmyndarfjölskyldu en ekki endilega 

niðurstöður rannsókna. Oftar en ekki fái einstæð móðir með fjárhagsvanda og lítið 

stuðningsnet aðstoð frá fjölskyldu þar sem bæði móðir og faðir eru útivinnandi, hafa ágæta 

fjárhagsstöðu og gott stuðningsnet í kringum sig. Samanburðurinn sé ekki vel til þess fallinn 

að miðla til móður að það sem hún hafi upp á að bjóða sé nógu gott fyrir barnið, enda þiggi 

hún aðstoð annarra sem endurspegla hugmyndir um fyrirmyndar uppeldisaðstæður. En 

Larsen (2008) bendir einmitt á að það hvernig foreldri upplifir eigin færni í 

uppeldishlutverkinu hafi áhrif á færni þess til að ráða við aðstæður hversdagsins. Regnér og 

Johnsson (2006) telja að mikilvægt sé að félagsráðgjafinn velti því fyrir sér hvaða áhrif 

mismunandi aðstæður fjölskyldu og stuðningsfjölskyldu geti haft á foreldrahlutverk og 

úrræðið sjálft en að áhersla á mismun geti skapað togstreitu milli aðilanna.  

Regnér og Johnsson (2006) vekja einnig athygli á erfiðleikum sem því tengjast að vera 

einstætt foreldri með lítið eða ekkert stuðningsnet og leggja áherslu á að þær eigi erfitt með 
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að skilja að þeir erfiðleikar dugi ekki lengur til að fá úrræðinu úthlutað, heldur sé nú einnig 

gerð krafa um frekari félagslegan vanda. Þær séu þeirrar skoðunar að allir einstæðir foreldrar 

sem þurfa á stuðningsfjölskyldu að halda ættu að hljóta hana. Þó eigi að huga vel að því 

hvaða hugmyndum sé verið að miðla um fyrirmyndarfjölskyldu þegar stuðningsfjölskylda sé 

valin.  

2.5 Bakgrunnsupplýsingar 

2.5.1 Bakgrunnur fjölskyldna í barnaverndarstarfi 

Stuðningsfjölskylda er eitt algengasta úrræðið í norrænu barnaverndarstarfi (Andersson og 

Arvidsson, 2001; Statistisk sentralbyrå, 2011-a; Velferðarsvið 2011). Því má álykta að um 

einhverjar sameiginlegar bakgrunnsbreytur sé að ræða milli barna sem barnaverndaryfirvöld 

hafa afskipti af og þeirra sem hljóta stuðningsfjölskyldu sérstaklega, hvort sem er vegna 

félagslegra aðstæðna eða í barnaverndarstarfi. 

Samkvæmt Sundell o.fl. (2004) er algengt að fjölskyldur sem hljóta þjónustu í sænsku 

barnaverndarstarfi glími við félagslega erfiðar aðstæður. Rannsókn þeirra á börnum sem 

hlutu úrræði í barnaverndarstarfi í Stokkhólmi leiddi í ljós að algengustu erfiðleikar foreldra 

fólust í fíknivanda, deilum milli foreldra, vanrækslu barna og geðrænum erfiðleikum. Það 

samræmist niðurstöðum Christensen og Egelund (2002) úr dönskum barnaverndarmálum 

þar sem geðrænn vandi, fíknivandi og félagsleg einangrun voru algeng meðal foreldra auk 

þess sem 75% barnanna bjuggu einungis með öðru foreldrinu. Einnig kom fram að meirihluti 

foreldra þáði einhverskonar bætur eða fjárhagsstuðning og að flestar fjölskyldur ættu í 

stöðugri baráttu við að ná endum saman. Rannsókn Sundell o.fl. (2004) leiddi í ljós að 

algengustu erfiðleikar barnanna sjálfra voru afbrot, skólatengdur vandi og geðrænir 

erfiðleikar. Steenstrup komst í rannsókn sinni árið 2002 að því að mjög hátt hlutfall barna 

sem hlaut fyrirbyggjandi úrræði (þar á meðal stuðningsfjölskyldu) hafði á einhverjum 

tímapunkti átt í einhverskonar vanda í skóla, hvort sem vandinn var námstengdur eða 

varðaði samskipti við kennara eða samnemendur (Christensen og Egelund, 2002). 

2.5.2 Bakgrunnur fjölskyldna barna sem fengu stuðningsfjölskyldu 

Rannsókn Sundell o.fl. (2004) leiddi í ljós að meðalaldur barna sem hlutu stuðningsfjölskyldu 

eða persónulegan ráðgjafa í fyrsta skipti var 11 ár. Eklundh (2010) rannsakaði bakgrunn 

barna sem fengu stuðningsfjölskyldu og komst að því að algengasti vandi foreldra barna sem 
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hlutu stuðningsfjölskyldu var fíkniefnamisnotkun og geðraskanir. Auk þess höfðu tæplega 

60% barnanna orðið vitni að eða orðið fyrir heimilisofbeldi á einhverjum tímapunkti. 86% 

barnanna bjuggu með öðru foreldri sínu og 48% hittu sjaldan eða aldrei hitt foreldri sitt. 

Aðrar heimildir benda einnig sterklega til þess að mjög hátt hlutfall barna sem hefur 

stuðningsfjölskyldu búi hjá einstæðu foreldri (Andersson og Arvidsson, 2001; Larsen, 2008). 

Samkvæmt Andersson og Arvidsson (2001) eru úrræðin persónulegur ráðgjafi og 

stuðningsfjölskylda oft veitt til fjölskyldna með lítið félagslegt stuðningsnet. Það samræmist 

niðurstöðum Larsen (2008) úr viðtölum við foreldra barna sem hlutu stuðningsfjölskyldu eða 

persónulegan ráðgjafa þar sem allir viðmælendur bjuggu við lítið stuðningsnet og fæstir gátu 

leitað annað um aðstoð en til barnaverndar. Eklundh (2010) komst að 74% fjölskyldna úr 

úrtaki í Svíþjóð sem hlutu stuðningsfjölskyldur byggju við ábótavant eða lélegt stuðningsnet. 

Regnér og Johnsson (2006) komust einnig að því að sænskar fjölskyldur sem fengu aðstoð í 

formi stuðningsfjölskyldu gátu ekki annað leitað en til opinberra aðila um hagnýtan stuðning 

og aðeins nokkrir höfðu aðgang að tilfinningalegum stuðningi. Einstæðir foreldrar sem hljóta 

stuðningsfjölskyldu fyrir börn sín eru því að þessu leyti í sérstöðu þar sem stuðningsnet 

þessara foreldra er óvenjulega lítið.   

2.5.3 Innflytjendur 

Sundell og Egelund tóku árið 2002 saman sænskar rannsóknir á barnaverndarmálum og 

komust að því að miðað við meðaltal íbúa landsins væri tvöfalt líklegra að barn sem 

barnaverndaryfirvöld hefðu afskipti af væri innflytjandi (Sundell o.fl., 2004). Rannsókn Lindén 

frá 2001 á stuðningsfjölskyldum í sænska sveitarfélaginu Botkyrka leiddi aftur á móti í ljós að 

börn af erlendum uppruna fengu hlutfallslega mun sjaldnar stuðningsfjölskyldu en sænsk 

börn. Taldi höfundur það geta staðið í samhengi við hátt hlutfall tyrknesk ættaðra í Botkyrka 

sem eru líklegri til að vera giftir en Svíar og það að yfirleitt séu foreldrar barna sem hljóta 

stuðningsfjölskyldu einstæðir (Andersson og Arvidsson, 2001).  

Samantekt starfshóps um þjónustu við innflytjendur í Reykjavík (Velferðarsvið, 2007) 

leiddi í ljós að árið 2005 var fjöldi fólks á Íslandi með erlent ríkisfang 4,6% en fjöldi heimila 

sem hlaut þjónustu Barnaverndar Reykjavíkur það árið var 1.835, þar af voru 3,9% 

„heimilanna“ með erlent ríkisfang. Erfitt er út frá þessu að átta sig á því hvað þessar tölur 

þýða í raun þar sem bæði er verið að bera saman heimili og einstaklinga, sem og íbúa 

Reykjavíkur við íbúa Íslands, að því er virðist. Þó virðist sem fjöldi innflytjenda í 
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barnaverndarmálum sé í það minnsta ekki tvöfaldur miðað við hlutfall á landsvísu, líkt og 

sænskar rannsóknir benda til (Sundell o.fl., 2004).  

Samkvæmt Barnaverndarstofu (2010) voru 7,8% barna sem hlutu þjónustu 

barnaverndarnefndar árið 2008 (á landinu öllu) af erlendum uppruna. Er þá miðað við þá 

skilgreiningu Barnaverndarstofu að annað foreldrið eða bæði séu af erlendum uppruna eða 

að barnið hafi ekki íslensku að fyrsta máli. Við túlkun þess fjölda verður þó að hafa í huga að 

um er að ræða mjög víða skilgreiningu þar sem „hálf“ íslensk börn eru talin með og má gera 

ráð fyrir að hlutfall barna sem ekki hafa íslenskan uppruna að neinu leyti sé talsvert lægra. 

2.6 Tölfræði  

2.6.1 Fjölskyldugerð 

Í ársbyrjun 2008 voru samkvæmt Hagstofu Íslands (2011-b) um það bil 16.600 

barnafjölskyldur í Reykjavík, þar af voru 68% hjón eða pör í óvígðri sambúð með börn og 32% 

einstæðir foreldrar með börn. Nánar tiltekið voru einstæðar mæður 30% og einstæðir feður 

2%. Á landsvísu voru barnafjölskyldur um það bil 45.800, þar af voru 73% hjón eða pör í 

óvígðri sambúð með börn og 27% einstæðir foreldrar. 

Þessi tölfræði miðar við lögheimilisskráningu og fjölda fjölskyldna en ekki fjölda barna 

auk þess sem einstaklingar 18 ára og eldri teljast ekki vera börn (og teljast þar af leiðandi 

ekki með) þótt þeir hafi lögheimili hjá foreldrum sínum.  

2.6.2 Barnaverndarmál   

Árið 2008 voru 4.265 mál í vinnslu hjá barnaverndarnefndum landsins, 54,6% þeirra lutu að 

drengjum og 45,4% að stúlkum. Heimilisaðstæður þessara barna voru þær að 36,7% 

barnanna bjuggu hjá báðum kynforeldrum sínum, 0,8% til skiptis hjá móður og föður, 49,2% 

hjá einstæðu foreldri og 7,8% hjá foreldri og stjúpforeldri. Auk þess bjuggu 4,1% hjá 

fósturforeldrum og 1% hjá ættingjum (Barnaverndarstofa, 2010). Helmingur barna sem 

fengu þjónustu barnaverndar árið 2008 bjuggu því hjá einstæðu foreldri og 

barnaverndarnefndir höfðu afskipti af fleiri drengjum en stúlkum.  

2.6.3 Stuðningsfjölskyldur í Reykjavík 

Árið 2010 höfðu 134 reykvísk börn stuðningsfjölskyldu á grundvelli barnaverndarlaga og laga 

um félagsþjónustu sveitarfélaganna (ekki eru talin með þau börn sem hlutu úrræðið á 

grundvelli laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Til samanburðar voru 148 einstaklingar 
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skráðir í stuðningsúrræðin tilsjón og persónuleg ráðgjöf. Tilsjón er úrræði ætlað foreldrum til 

stuðnings í uppeldi og persónulegur ráðgjafi er fyrst og fremst ætlaður barni til stuðnings 

(Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaganna samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 

652/2004). Af þeim 134 börnum sem hlutu stuðningsfjölskyldu árið 2010 voru 76 drengir eða 

56,7% og 58 stúlkur eða 43,3% (Velferðarsvið, 2011). Ef miðað er við heildarfjölda reykvískra 

barna árið 2010, þá hlutu um það bil 0,5% barna stuðningsfjölskyldu eða 0,5% drengja og 

0,4% stúlkna (Velferðarsvið, 2011; Hagstofa Íslands, 2011-a).  

Stuðningsfjölskylda er sú stuðningsþjónusta sem flestir einstaklingar hlutu á vegum 

Barnaverndar Reykjavíkur og þjónustumiðstöðva borgarinnar á árunum 2008-2009, fyrir utan 

liðveislu sem veitt er á grundvelli fötlunar (Reykjavíkurborg, e.d.-b; Velferðarsvið, 2011). Árið 

2010 fengu samtals 149 einstaklingar tilsjón og persónulegan ráðgjafa en 134 

stuðningsfjölskyldu. Hugsanlegt er að ef stuðningsúrræðin væru talin hvert um sig væri 

stuðningsfjölskylda enn það algengasta. Árið 2008 hlutu 163 börn, eða 0,6% barna í 

Reykjavík, stuðning hjá 108 stuðningsfjölskyldum og í árslok voru 79 börn á biðlista eftir 

úrræðinu. 2009 voru það 137 börn (0,5% reykvískra barna) hjá 102 stuðningsfjölskyldum og 

89 börn á biðlista og árið 2010 voru 92 stuðningsfjölskyldur með 134 börn (0,5%) í stuðningi 

og 117 á biðlista (Velferðarsvið, 2010, 2011). Það er því ljóst að framboð á 

stuðningsfjölskyldum í Reykjavík hefur farið minnkandi á meðan eftirspurn hefur haldist 

nokkuð stöðug.  

2.6.4 Norðurlönd 

Árið 2010 var stuðningsfjölskylda næstalgengasta úrræðið á vegum barnaverndar í Noregi 

eða um 23% (Statistisk sentralbyrå (SSB), 2011-a). Samtals hlutu það árið 10.738 börn á 

aldrinum 0-17 ára stuðningsfjölskyldu (SSB, 2011-b), sem miðað við heildarfjölda barna í 

Noregi (1.097.774) gerir tæplega 1% (SSB, 2011-c). Flest barnanna voru á aldrinum 6-12 ára. 

Kynjadreifing var á þann veg að í öllum aldursflokkum voru drengir í meirihluta og voru þeir 

yfir heildina 54%. Sú kynjadreifing er í samræmi við kynjadreifingu allra barna sem fengu 

úrræði það árið en um var að ræða drengi í 55% tilfella (SSB, 2011-b). Því má segja að miðað 

við heild hafi kynjadreifingin verið mjög jöfn. Stuðningsfjölskylda er langalgengasta 

forvarnaúrræðið í barnaverndarstarfi í Danmörku eða um 2/3 veittra forvarnaúrræða 

(Christensen og Egelund, 2002). 
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Sænska félagsmálastjórnin (Socialstyrelsen) gefur út ársskýrslur með samantekt á 

úrræðum sem veitt hafa verið til stuðnings barna í velferðarmálum í Svíþjóð og eru þar 

undanskilin úrræði sem veitt eru vegna fötlunar. Gögn um stuðningsfjölskyldur og 

persónulega ráðgjafa eru alla jafna tekin saman í sænskum heimildum svo að ómögulegt er 

að greina nákvæmar fjöldatölur um stuðningsfjölskyldur einungis út frá því, og skal það haft í 

huga við túlkun gagnanna. Árið 2010 hlutu 17.672 börn í Svíþjóð úrræðin stuðningsfjölskylda 

og persónulegur ráðgjafi, þar af voru 59% yngri en 13 ára. Drengir voru í öllum aldursflokkum 

fleiri en stúlkur og 56% heildarfjöldans. Miðað við heildarfjölda barna í Svíþjóð nutu 0,8% 

barna á aldrinum 0-12 ára annaðhvort stuðningsfjölskyldu eða persónulegs ráðgjafa, þar af 

0,8% drengja og 0,7% stúlkna. Á aldursbilinu 13-17 ára var hlutfallið 1,3% barna eða 1,4% 

drengja og 1,2% stúlkna. Hlutfall barna sem hljóta þessi úrræði hefur farið hægt minnkandi 

síðan á árinu 2003 en á sama tíma hefur hlutfall þeirra sem nota önnur stuðningsúrræði farið 

hækkandi (Socialstyrelsen, 2011).  

2.6.5 Samantekt 

Við samantekt á ofangreindum gögnum skal hafa í huga að tölur í skýrslu Velferðarsviðs ná 

yfir mál barna sem búa í Reykjavík og eru ekki á landsvísu líkt og ofangreind gögn frá Svíþjóð, 

Danmörk og Noregi auk þess sem úrræðin stuðningsfjölskylda og persónulegur ráðgjafi eru 

tekin saman í gögnum frá Svíþjóð. Stuðningsfjölskylda er eitt mest notaða stuðningsúrræði í 

Reykjavík, Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Kynjahlutfall þeirra sem fá úrræðið er mjög 

sambærilegt í Svíþjóð, Noregi og Reykjavík eða í kringum 55% drengir, sem einnig er 

sambærilegt hlutfalli barnaverndarmála. Hlutfall barna sem höfðu stuðningsfjölskyldu árið 

2010 í Reykjavík miðað við heildarfjölda barna var 0,5% eða helmingi lægra en sama hlutfall í 

Noregi sem var 1%. Fjölskyldugerð barna sem hlutu þjónustu barnaverndarnefnda á Íslandi 

árið 2008 voru í helmingi tilfella einstæðir foreldrar (miðað við fjölda barna) en á sama tíma 

hefur rúmlega fjórðungur barnafjölskyldna einstætt foreldri.  

2.7 Framkvæmd 

2.7.1 Skráning  

Samkvæmt 39. og 42. grein íslenskra barnaverndarlaga eiga barnaverndarnefndir 

kerfisbundið að skrá og varðveita gögn í barnaverndarmálum og sérstaklega er tekin fram sú 

skylda að skrá munnlegar upplýsingar sem ekki er að finna í öðrum málsgögnum og geta haft 
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áhrif á úrlausn máls. Handbók Barnaverndarstofu gefur enn nákvæmari fyrirmæli um 

skráningu í málaskrá og segir þar orðrétt: „ ... barnaverndarnefnd þarf að skrá vandlega niður 

öll málsatvik í hverju einstöku máli, allt frá því að tilkynning berst og þar til máli er lokað.“ 

(Barnaverndarstofa, 2009). Ennfremur segir að allar ákvarðanir þurfi að byggjast á 

fyrirliggjandi gögnum og vera rökstuddar.  

Það fellur ágætlega að hugmyndum Kagle (1996) sem telur að skráning máls af hálfu 

félagsráðgjafa eigi að vera skrá um þjónustu frekar en skrá um þjónustuþega og aðeins að 

innihalda þær upplýsingar sem tengjast þjónustu á beinan hátt. Þannig skuli einungis skrá 

upplýsingar sem sýna fram á samhengi þjónustunnar; hvers vegna hún var veitt, hvernig og 

hverju þjónustan skilaði. Nánar tiltekið megi skipta skráningu máls í þrjá þætti: grundvöll, 

meðferð og afleiðingar. Skráning um grundvöll þjónustu ætti að innihalda upplýsingar um 

ástæður fyrir þjónustuþörf, lýsingu og mat á aðstæðum og upplýsingar um möguleg úrræði, 

bjargir og hindranir. Skráning um meðferð máls ætti að innihalda ákvarðanir og áætlanir um 

þjónustu, markmið og tilgang með henni, framkvæmd þjónustu auk framvindu og mati á 

árangri hennar. Skráning um afleiðingar þjónustu ætti þá að innihalda upplýsingar um 

ástæður fyrir þjónustulokum, yfirlit yfir veitta þjónustu og aðstæður þjónustuþega á 

tímabilinu, mat á áhrifum þjónustunnar auk framtíðaráætlana og eftirfylgni. Ennfremur ætti 

skráning í vinnu félagsráðgjafa að byggjast á gildum og siðareglum félagsráðgjafa. 

Rannsókn Sundell o.fl. (2004) á umfangi, framkvæmd, endurupptöku 

barnaverndarmála í Stokkhólmi og afdrifum barnanna leiddi meðal annars í ljós að skráningu 

mála var ábótavant þegar kom að félagshagfræðilegri stöðu fjölskyldunnar, til að mynda var 

atvinnustaða föður ekki skráð í yfir helmingi tilfella og í þriðjungi mála vantaði allar 

upplýsingar um atvinnustöðu beggja foreldra. 

2.7.2 Kostnaður vegna úrræðis 

Laun stuðningsfjölskyldu barna sem hljóta stuðninginn á grundvelli fötlunar eru ákvörðuð í 

reglugerð og eru þrepaskipt eftir umönnunarþörf barns (Reglugerð um þjónustu við fötluð 

börn og fjölskyldur fatlaðra nr. 155/1995) en laun stuðningsfjölskyldu eru ekki ákvörðuð í 

lögum. Greinargerð með frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2011 leiðir í ljós að 

kostnaður borgarinnar vegna stuðningsfjölskyldna árið 2009 var tæplega 21,4 miljónir króna 

fyrir 137 börn og voru 30,4 miljónir áætlaðar í úrræðið fyrir 140 börn árið 2010 

(Reykjavíkurborg, 2010). Það getur ekki talist áreiðanleg tölfræði að reikna út meðaltal út frá 



  

28 

þessum tölum þar sem skortir upplýsingar um fjölda sólarhringa í mánuði og hve lengi 

úrræðið varði. Sé það engu að síður gert kemur út sú niðurstaða að kostnaður fyrir hvert 

barn að meðaltali sé um 13 þúsund krónur á mánuði.  

2.7.3 Stuðningsfjölskylda 

Í Noregi þarf fólk sem hefur í huga að gerast stuðningsfjölskylda að ganga í gegnum sama 

ferli og fólk sem sækir um að verða fósturforeldrar. Þó þurfa stuðningsforeldrar ekki að 

uppfylla alveg jafn strangar kröfur og fósturforeldrar og má þar nefna kröfur um aldur og 

hjúskaparstöðu (BLID, e.d.). Íslensk barnaverndarlög gera einnig ráð fyrir sérstöku leyfi 

barnaverndarnefndar til þess að gerast stuðningsfjölskylda (85. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002). Sænsk könnun Eklundh (2010) leiddi í ljós að í 12% tilfella var stuðningsfjölskylda 

barns náskyldur ættingi, í 14% annar aðili úr stuðningsneti fjölskyldunnar, í 22% var um að 

ræða starfsfólk skóla viðkomandi barns og í 52% eða rúmlega helmingi tilfella var 

stuðningsfjölskyldan ókunnugt fólk sem félagsþjónusta útvegaði. Viðtalsrannsókn Andersson 

frá 1992 leiddi í ljós að samskipti milli stuðningsfjölskyldunnar og félagsmálayfirvalda voru í 

lágmarki. Algengast væri að félagsráðgjafar hittu stuðningsfjölskylduna tvisvar á ári eða 

þegar tími væri til kominn að endurskoða úrræðið. Töldu viðmælendur það furðu sæta hve 

sjaldan stuðningsfjölskyldur leituðu eftir aðstoð félagsmálayfirvalda (Andersson og 

Arvidsson, 2001). Samkvæmt Barnaverndarstofu (2009) felst hlutverk 

stuðningsfjölskyldunnar meðal annars í að bindast barninu nánum böndum og ganga með 

því gegnum gleði og sorg. Oft sé barnið að upplifa erfiða hluti sem láti stuðningsfjölskylduna 

ekki ósnortna. Það sé því nauðsynlegt að stuðningsfjölskyldan hljóti markvissan stuðning í 

formi handleiðslu auk þess sem þörf sé á að meta hvort úrræðið sé að þjóna tilgangi sínum 

eða hvort þörf sé á að endurmeta stuðningsaðferðir. 

2.7.4 Lok úrræðis 

Sundell o.fl. (2004) komust að því að stuðningsfjölskylda var það úrræði sem að jafnaði var 

veitt í næstlengstan tíma í Stokkhólmi eða í þrjú ár að meðaltali. Þau skoðuðu í rannsókn 

sinni meðal annars hverjar ástæður þess voru að úrræði barna (fæddra á árunum 1968-1975) 

í barnaverndarstarfi í Stokkhólmi enduðu. Helmingi úrræðanna lauk vegna þess að markmið 

náðist, þar af 27% á þann veg að barnaverndarafskiptum lauk. 7% úrræða var lokið vegna 

þess að barn varð lögráða og í 8% tilvika neituðu foreldrar eða barn frekari þátttöku. 22% 

úræðanna var hætt vegna þess að þau báru ekki árangur og í 13% tilvika vantaði skráningu, 
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með öðrum orðum var engin ástæða gefin upp fyrir lokum úrræðis. Einnig skoðuðu þau 

sérstaklega ástæður fyrir lokum úrræðanna stuðningsfjölskylda og persónulegur ráðgjafi. 

Rannsóknin leiddi í ljós að uppgefnar ástæður voru að í 20% tilfella náðist markmið og 

málinu var lokað og í 11% tilvika náðist markmið úrræðis en málið hélst opið vegna annarra 

þátta (samtals 31%). 24% mála lauk án þess að markmið næðist og í 30% tilfella var ekki 

skráð ástæða fyrir lokum úrræðis. Miðað við lok annarra úrræði í rannsókninni var skráning 

mun lélegri og árangur af úrræðinu einhverju minni eða tæpur þriðjungur á móti helmingi. 

Rannsakendur benda þó á að hlutfall barna sem hlutu þessi úrræði var töluvert lægra en á 

landsvísu og telja það geta haft með úrtaksskilyrði að gera. Er þar átt við að börnin væru 

fædd og uppalin í Stokkhólmi sem útilokar börn fædd erlendis eða börn sem flytja á 

einhverjum tímapunkti í annað sveitarfélag. 

Samkvæmt sænska sveitarfélagssambandinu geta verið margar ástæður fyrir lokum 

úrræðisins stuðningsfjölskylda og skiptir máli hvernig sé farið að. Bent er á að vari úrræðið í 

meira en þrjú ár þurfi að athuga hvort um sé að ræða það alvarlegan félagslegan vanda að 

þörf sé á öðrum úrræðum. Það geti einnig verið að milli fjölskyldnanna þróist vinasamband 

og að þá sé ráðlagt að draga afskipti félagsmálanefnda úr sambandinu og hætta formlega 

úrræðinu til að samskiptin geti haldið áfram á „eðlilegum forsendum“ og hvetja til þess. Sami 

aðili gaf árið 1998 út skýrslu þar sem fram kom að stuðningsfjölskylduúrræðið drægist oft yfir 

langan tíma (Andersson og Arvidsson, 2001). Athugasemd sænska sveitarfélagssambandsins 

um að hætta formlega úrræði ef vináttubönd myndast milli fjölskyldu barns og 

stuðningsfjölskyldu er athyglisverð í ljósi vísbendinga um að stuðningsfjölskyldur þyrftu á 

meiri stuðningi að halda frá starfsfólki sem ber faglega ábyrgð á úrræðinu. Myndi það 

væntanlega þýða að stuðningsfjölskyldan fengi ekki greidd laun og að enginn bæri lengur 

faglega ábyrgð á úrræðinu eða hefði eftirlit með líðan barnsins hjá stuðningsfjölskyldunni.  
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hverjar eru aðstæður reykvískra barna sem fá 

stuðningsfjölskyldu á grundvelli barnaverndarlaga og laga um félagslega þjónustu, í hvaða 

tilgangi er úrræðinu beitt og hvernig er framkvæmd þess? Undirspurningarnar eru nokkrar og 

snúa að umfangi notendahóps, biðlistum, hve lengi úrræðið er veitt, lokum þess, annarri 

þjónustu við notendur og tengslum barns við stuðningsfjölskyldu fyrir úrræðið. Einnig var 

leitast við að afla upplýsinga um hvort munur væri á aðstæðum barna og þjónustu við þau 

sem hljóta úrræðið á vegum Barnaverndar Reykjavíkur annars vegar og 

þjónustumiðstöðvanna hins vegar. 

3.2 Rannsóknarsnið 

Þegar kemur að því að velja rannsóknaraðferð verður að miða við hvað það er sem 

rannsakandi ætlar að skoða og velja viðeigandi rannsóknarsnið út frá því. Rannsóknin er 

lýsandi þar sem leitast er við að draga upp mynd af notendahópi úrræðis og framkvæmd 

þess (Neuman, 2006). Markmiðið var að greina mynstur í bakgrunnsupplýsingum barna sem 

fengið hafa stuðningsfjölskyldur, markmiðum og framkvæmd úrræðis og tengslum þar á 

milli. Auk þess sem skoðað var hvort munur væri milli þessara þátta í barnaverndarstarfi og 

félagsþjónustu. Samkvæmt Ragin (1994) eru megindlegar rannsóknaraðferðir vel til þess 

fallnar að greina mynstur og tengsl milli breyta og varð sú aðferð fyrir valinu.  

Ákveðið var að notast við afturvirkt rannsóknarsnið sem felur í sér að rannsakandi 

notast við fyrirliggjandi gagnasafn sem aðrir aðilar hafa skráð, sem í þessu tilfelli er málaskrá 

þjónustumiðstöðva og málaskrá barnaverndarnefndar. Þessi aðferð er þekkt í 

heilbrigðisvísindum og er þá gjarnan notast við upplýsingar úr sjúkraskrám. Við afturvirkar 

rannsóknir er notast við upplýsingar sem hafa verið skráðar í öðrum tilgangi en til rannsókna 

og bera gögnin þess gjarnan merki. Það þýðir að rannsakandi getur ekki sjálfur skilgreint 

rannsóknarbreytur að öllu leyti heldur verður hann að notast við þær skilgreiningar sem 

skráningaraðilar gagnanna hafa notað eins og um félagslega færni barns eða stuðningsnet 

fjölskyldu. Rannsókninni eru þar með sett ákveðin takmörk auk þess sem getur vantað upp á 

skráningu mála. Afturvirkt rannsóknarsnið er ekki vel til þess fallið að álykta um 

orsakasamhengi milli breyta eða til að prófa tilgátur. Kostir rannsókna sem unnar eru upp úr 



  

31 

fyrirliggjandi gögnum eru að þær eru ódýrar, fljótlegar og valda viðkomandi einstaklingum 

ekki ónæði eða álagi (Helga Lára Helgadóttir, 2003; Neuman, 2006). Hér er um ræða úrræði 

sem veitt er barni til lengri eða skemmri tíma og miðar rannsóknin meðal annars að því að 

skoða þá þjónustu sem barnið og fjölskylda þess fá fyrir og eftir úrræðið. Því er verið að 

skoða þjónustu til langs tíma og er það mikill kostur að geta fylgst með framvindu mála til 

langs tíma með gögnum sem skráð eru jafnóðum.  

Réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvæg hugtök í rannsóknum og vísa til þess hversu 

góðar eða marktækar niðurstöður rannsóknar eru. Réttmæti snýr að því hvort verið sé að 

mæla það sem ætlunin er að mæla og takmarkast í þessari rannsókn við þann gagnagrunn 

sem unnið er með og spurningalistann sem rannsakandi hannaði. Rannsóknin veitir til að 

mynda ekki upplýsingar um tómstundaiðkun barnanna eða viðhorf notenda til úrræðisins. 

Ytra réttmæti snýr að því hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar út fyrir 

ramma hennar (Neuman, 2006). Það er hvort niðurstöður eigi einnig við annarsstaðar eins og 

til dæmis í öðrum sveitarfélögum eða á öðrum tímapunkti. Hér er um að ræða rannsókn sem 

gerð er einungis á málum á vegum Reykjavíkurborgar. Fyrirkomulag hjá Reykjavíkurborg er 

þannig að barnaverndarstarf er aðskilið frá félagsþjónustu sveitarfélagsins (Reykjavíkurborg, 

e.d.-a) en ekki hluti af henni eins og tíðkast víða í öðrum sveitarfélögum. Þess utan er 

Reykjavík fjölmennasta sveitarfélag landsins og því stjórnsýslan stærri í sniðum, boðleiðir 

lengri og verkaskipting önnur en hjá minni sveitarfélögum. Þetta þarf að hafa í huga og 

tæplega hægt að draga ályktanir um mál annarra sveitarfélaga út frá þessum niðurstöðum. 

Áreiðanleiki vísar til þess hve stöðugar mælingar eru í rannsókn. Rannsóknin byggir á 

gögnum sem skráð eru í málaskrá af mörgum mismunandi aðilum og er áreiðanleiki því bæði 

háður því hve nákvæmlega gögn eru skráð og skilgreiningum þess sem skráir. Til að mynda 

getur verið munur á því hvernig starfsfólk metur stuðningsnet fjölskyldu eða félagslega færni 

barns. Meðal leiða til að auka áreiðanleika og réttmæti í rannsóknum er að forprófa 

spurningalista eða greiningartæki og að fá mat sérfræðinga á réttmæti tækisins, og var það 

gert. Auk þess var við lok gagnaöflunar mál úr forprófun skráð aftur til að meta áreiðnaleika í 

gagnaöflun rannsakanda (Helga Lára Helgadóttir, 2003; Neuman, 2006) og var niðurstaðan 

var sú að gagnaöflun var áreiðanleg. 
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3.3 Hönnun gagnasöfnunarblaðs 

Mælitæki rannsóknarinnar er spurningalisti eða gagnasöfnunarblað sem rannsakandi 

hannaði með það að markmiði að svara rannsóknarspurningum og tók það töluverðum 

breytingum frá fyrsta uppkasti að lokaútgáfu. Til að byrja með byggðu spurningar 

gagnasöfnunarblaðsins eingöngu á fyrirætluðum rannsóknaráherslum. Ábendingar frá bæði 

leiðbeinanda, Anni G. Haugen, og verkefnastjóra Velferðarsviðs, Erlu Björgu Sigurðardóttur, 

leiddu til úrbóta. Ábendingar frá stuðningsforeldri urðu til þess að við bættust spurningar er 

varða samskipti stuðningsfjölskyldu við starfsfólk barnaverndar eða félagsþjónustu. 

Persónuvernd veitti leyfi fyrir rannsókninni og fékk meðal annars gagnasöfnunarblaðið í 

hendur til yfirferðar en engar athugasemdir voru gerðar við það. Því næst hófst forprófun 

með tilviljunarúrtaki úr málum barna sem hlotið höfðu stuðningsfjölskyldur á árunum 2005-

2010. Tilviljunarúrtakið voru mál sex barna sem ýmist höfðu fengið úrræðið á vegum 

barnaverndarnefndar, félagsþjónustu eða bæði. Við forprófun kom í ljós að talsvert vantaði 

upp á skráningu í hluta málanna og að illmögulegt yrði að fá svör við nokkrum af spurningum 

gagnasöfnunarblaðsins. Í framhaldi af því var sótt um viðbótarleyfi til persónuverndar bæði 

vegna talsverðra breytinga á spurningum og vegna þess að þörf þótti á að sækja um heimild 

til að fletta upp gögnum foreldra úr málaskrá þjónustumiðstöðva sérstaklega og fékkst leyfið 

án athugasemda. Þrátt fyrir aðstoð og athugasemdir annarra er gagnasöfnunarblaðið og 

spurningar þess alfarið á ábyrgð rannsakanda. Leyfisnúmer rannsóknarinnar er 2011070807 

og gagnasöfnunarblaðið má sjá í fylgiskjali. 

3.4 Framkvæmd 

Úrtak rannsóknarinnar voru börn í Reykjavík sem árið 2008 fengu stuðningsfjölskyldu í fyrsta 

sinn á grundvelli barnaverndarlaga nr. 80/2002 eða laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991. Rannsakandi fékk afhentan lista frá Velferðarsviði Reykjavíkur yfir þjónustuþega 

úrræðisins og var þar 41 barn skráð með úrræðið í fyrsta sinn árið 2008. Við gagnaöflun kom 

þó í ljós að fimm málanna voru ranglega skráð með upphaf úrræðis það ár og féllu þau mál 

því úr greiningu. Málin 36 sem eftir stóðu voru öll greind og mynda þau úrtakið. Greining 

máls fór þannig fram að kennitölu hvers barns fyrir sig var flett upp í málaskrá 

barnaverndarnefndar og málaskrá þjónustumiðstöðva auk þess sem kennitölum foreldra var 

flett upp í málaskrá þjónustumiðstöðva. Einungis þeim foreldrum sem skráðir voru í skrá 

barns var flett upp en talsvert var um að það væri einungis annað foreldri barns. Gögnin voru 
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skimuð eftir svörum við spurningum spurningalistans um bakgrunnsbreytur, félagslega 

stöðu, stuðning stofnunar við fjölskyldu barns, framkvæmd og markmið úrræðis. 

Upplýsingarnar voru færðar inn á gagnasöfnunarblað sem merkt var með kóðuðu 

málsnúmeri og fól vinnsla gagnanna því í sér að skriflegum upplýsingum var breytt í 

megindleg tölfræðigögn. Persónugreinanlegar upplýsingar voru eingöngu skoðaðar á 

skrifstofu Velferðarsviðs og ekki farið með þær út þaðan. Kóðunarlisti yfir kennitölur 

barnanna var geymdur á öruggum stað á Velferðarsviði og honum eytt að rannsókn lokinni. 

Svör spurningalistans voru greind með einfaldri lýsandi tölfræði. 

3.5 Gagnasafn 

Gagna var aflað úr málaskrá Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, nánar tiltekið málaskrá 

Barnaverndarnefndar Reykjavíkurborgar annars vegar og málaskrá þjónustumiðstöðva hins 

vegar. Málaskrá er rafrænt gagnasafn þar sem starfsmönnum viðkomandi stofnunar er ætlað 

að skrá í allar upplýsingar sem eru máli skjólstæðings viðkomandi. Það eru grunnupplýsingar 

um þjónustuþega, kennitala, nafn og heimilisfang og sömu upplýsingar um aðra sem búa á 

heimili þjónustuþega. Upplýsingar um samskipti þjónustuþega eða forráðamanns hans við 

stofnunina á borð við bréf, tölvupósta, samantektir úr símtölum og viðtölum, samskipti við 

aðrar stofnanir og aðila vegna mála þjónustuþegans, niðurstöður ákvarðana auk dagála og 

greinargerða starfsfólks um viðkomandi mál. Auk þess upplýsingar um veitta þjónustu, 

stuðning og þvingunarúrræði, svo sem umsóknir um þjónustu, þjónustusamninga, árangur 

þjónustu, lok þjónustu, niðurstöður könnunar í máli, bókanir og áætlanir um meðferðir máls. 

Ætlunin er sú að haldið sé utan um öll gögn á einum stað svo þau séu aðgengileg starfsfólki 

þegar á þarf að halda með því einu að fletta upp kennitölu eða nafni viðkomandi barns. 

Málaskrárnar eru varðar óviðkomandi aðgangi og hlaut rannsakandi aðgang hjá 

Velferðarsviði að ákveðnum gögnum í málaskrá Barnaverndar Reykjavíkur annars vegar og 

málaskrá þjónustumiðstöðva hins vegar í kjölfar leyfisveitingar frá persónuvernd.  

3.6 Siðferðilegir þættir 

Siðferði er mikilvægur þáttur í félagsvísindalegum rannsóknum og á ábyrgð rannsakanda 

sjálfs. Ein helsta ástæða þess að rannsakendur fari ekki að siðferðilegum viðmiðum er sú að 

þeir eru ekki nógu meðvitaðir um þau (Neuman, 2006). 

Trúnaður og persónuvernd eru lykilatriði í rannsóknum sem gerðar eru á fyrirliggjandi 

gögnum (Neuman, 2006). Í þessari rannsókn var verið að kanna félagslegan vanda barna og 
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fjölskyldna þeirra í persónugreinanlegum gögnum án samþykkis þeirra. Rannsakandi ritaði 

undir trúnaðaryfirlýsingu hjá Velferðarsviði og fór með upplýsingar eftir fyrirmælum 

persónuverndar um þagnarskyldu, auðkenningu rannsóknargagna, öryggi við vinnslu 

persónuupplýsinga og almenna skilmála um meðferð gagna, svo sem að láta ekki 

persónugreinanlegar upplýsingar í hendur þriðja aðila og afla einungis þeirra upplýsinga sem 

nauðsynlegar þóttu fyrir vinnslu rannsóknarinnar. Ekki er hægt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til einstakra aðila.  

Hlutdrægni rannsakanda er atriði sem hafa þarf í huga við rannsóknir. Rannsakandi 

hefur unnið fyrir Reykjavíkurborg við stuðningsþjónustu og umönnunarstörf barna (þó ekki 

sem stuðningsfjölskylda) og er nemi til starfsréttinda í félagsráðgjöf sem gerir Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, Barnaverndarnefnd Reykjarvíkur og þjónustumiðstöðvar borgarinnar að 

hugsanlegum starfsstöðum í náinni framtíð. Sá aðili sem veitir þjónustuna sem verið er að 

rannsaka er því fyrrverandi atvinnuveitandi rannsakanda og mögulega einnig 

framtíðaratvinnuveitandi. Rannsakandi var meðvitaður um eigin tengsl við Reykjavíkurborg 

við hönnun og vinnslu rannsóknar. 

3.7 Úrvinnsla gagna og framsetning niðurstaðna 

Þar sem um er að ræða lýsandi rannsókn byggða á afturvirku rannsóknarsniði var notast við 

einfalda og lýsandi tölfræði við gagnagreiningu. Gagnasöfnunarblöðin 36 voru útfyllt 

handvirkt á Velferðarsviði Reykjavíkur og svo var unnið með þau áfram utan skrifstofu 

Velferðarsviðs. Gögnin voru greind bæði handvirkt og rafrænt í tölvuforritinu Microsoft 

Excel. Annars vegar var úrtakið skoðað sem heild og hins vegar sem tveir aðskildir hópar til 

samanburðar. Ekki þótti viðeigandi að framkvæma fylgnireikninga og marktektarpróf í svo 

litlu úrtaki. Niðurstöður voru fyrst og fremst settar fram í formi texta en einnig í 

skýringarmyndum og töflum sem sýna dreifingu og miðsækni gagna.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Úrtak 

Úrtak rannsóknarinnar var öll börn sem árið 2008 hlutu stuðningsfjölskyldu í fyrsta sinn á 

vegum Barnaverndar Reykjavíkur eða þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar. Það eru 36 

börn af 163 börnum sem hlutu þjónustu stuðningsfjölskyldu það ár á grundvelli 

barnaverndarstarfs eða vegna félagslegra aðstæðna. Um er að ræða börn sem voru á 

aldrinum 1-15 ára, af báðum kynjum og áttu lögheimili í Reykjavík, fyrir utan eitt barn sem 

átti lögheimili utan Reykjavíkur en fékk þrátt fyrir það þjónustu Reykjavíkurborgar. Lagt var 

upp með 41 einstaklings úrtak en við gagnaöflun kom í ljós að fimm barnanna voru ranglega 

skráð með upphaf stuðningsfjölskylduúrræðis árið 2008. Af þeim 36 börnum sem rannsóknin 

tekur til, hlutu níu börn (25%) úrræðið á vegum barnaverndarnefndar og 27 (75%) á vegum 

þjónustumiðstöðva. Einhver barnanna fengu stuðningsfjölskyldu á vegum fleiri en einnar 

stofnunar frá því í janúar 2008 til október 2011, jafnvel á grundvelli málefna fatlaðra, en við 

gagnagreiningu var miðað við þá stofnun sem veitti stuðningsfjölskyldu fyrst. Mál 24 barna 

(67%) í úrtakinu höfðu verið til umfjöllunar hjá bæði Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur. Barnaverndarnefnd taldist hafa haft afskipti af málum 

barns ef könnun hafði farið fram í máli barns en ekki ef einungis lágu fyrir tilkynningar og 

ákvörðun um að kanna ekki mál. Öll greining miðar við stöðu mála á þeim tímapunkti sem 

barn hlaut þjónustu stuðningsfjölskyldu fyrst, nema annað sé tekið fram sérstaklega.  

4.2 Aldur og kyn 

4.2.1 Aldur 

Börnin í úrtakinu voru á aldrinum 1- 15 ára og var meðalaldur þeirra 7,9 ár og miðgildi 8,5 ár. 

Algengast var að börn væru annað hvort 3 eða 10 ára við upphaf úrræðisins og voru 5 börn á 

hvorum aldri. Greining á málum barna hjá barnaverndarnefnd annars vegar og 

þjónustumiðstöðvum hins vegar leiddi í ljós talsverðan mun á hópunum tveimur. Börnin sem 

fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar spönnuðu aldursbilið 2- 14 ára og 

var meðalaldur þeirra 10,7 ár og miðgildi 12 ár. Börnin sem hlutu hins vegar úrræðið á 

vegum þjónustumiðstöðva spönnuðu víðara aldursbil eða 1- 15 ár. Meðalaldur þeirra barna 

var 7 ár og miðgildi 6 ár, sem er talsvert lægri miðsækni en hjá börnum sem fengu úrræðið 

hjá barnaverndarnefnd.  
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4.2.2 Kyn 

Kynjaskipting í úrtakinu var þokkalega jöfn eða 20 drengir (55,6%) á móti 16 stúlkum (44,4%). 

Þar af voru 3 drengir á móti 6 stúlkum í hópi barna hjá barnaverndarnefnd eða 33% drengir 

og 67% stúlkur. Hjá þjónustumiðstöðvunum voru hins vegar 17 drengir á móti 10 stúlkum 

sem er nálægt því að vera alger andstaða við dreifingu hjá barnaverndarnefnd eða 63% 

drengir og 37% stúlkur. Þó verður að hafa í huga að um er að ræða lítið úrtak og þá 

sérstaklega þau börn sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar svo að 

ekki þarf nema eitt mál til að breyta dreifingu talsvert.  

 

Mynd 1: Kynjaskipting barna í úrtaki 
 

4.2.3 Aldur og kyn 

Sé aldur barna í úrtakinu skoðaður í samhengi við kyn kemur í ljós að drengir voru að 

meðaltali 6 ára en stúlkur voru að meðaltali 10,3 ára. Miðgildi aldurs drengja var 5 ár en 10,5 

ár hjá stúlkum og tíðasti aldur drengja var 3 ár en 10 ár hjá stúlkum. Það er því ljóst að um 

heilmikinn mun á miðsækni aldurs var að ræða milli kynja. Greining eftir aldri og kyni barna 

hjá barnaverndarnefnd annars vegar og þjónustumiðstöðvum hins vegar leiddi einnig í ljós 

hærri meðalaldur stúlkna. Drengir sem fengu stuðningsfjölskyldu hjá barnaverndarnefnd 

voru að meðaltali 9,3 ára og stúlkurnar 11,3 en drengir með úrræðið hjá 

þjónustumiðstöðvum voru að meðaltali 5,4 ára og stúlkur 9,7 ára.   
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Tafla 1: Aldur barna eftir kyni 

 Úrtak Barnaverndarnefnd Þjónustumiðstöð 

 Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi 

Drengir 6 5 9,3 13 5,4 5 

Stúlkur 10,3 10,5 11,3 12 9,7 10 

Alls 7,9 8,5 10,7 12 7 6 

 

Meðalaldur barna sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar var 3,7 árum 

hærri en meðalaldur barna sem hlutu úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva. Mikill munur var 

sömuleiðis á meðalaldri milli kynja og voru stúlkur að meðaltali 4 árum eldri en drengir í 

úrtakinu.  

4.3 Félagsleg staða barns: færni og erfiðleikar 

Félagsleg staða barns var metin út frá sex spurningum um félagslega, líkamlega og 

námstengda færni barns, andlegt ástand þess, hvort barn hefði greiningu og hvort barn 

glímdi við hegðunarvanda, sálræna erfiðleika, vímuefnaneyslu eða óskilgreinda erfiðleika. 

Fyrstu fjórar spurningarnar voru raðkvarða spurningar með möguleikunum góð, ábótavant, 

slæm, verulega slæm og gögn vantar. Upplýsinga um ofangreinda þætti fengust alla jafna úr 

dagnótum og stöku sinnum úr greinargerðum, bæði var um að ræða beinar upplýsingar og 

umorðun. Dæmi um slíkt eru  „Félagsleg færni X virðist vera góð“ eða „Verulegar áhyggjur 

eru af andlegu ástandi Y“. Í einhverjum tilfellum var færni barns metin ef upplýsingar voru 

fyrir hendi en ekki orðuð beint í gögnum. Góð færni taldist þá vera ef upplýsingar voru um 

góða stöðu barns á viðkomandi sviði, til dæmis ef barn átti vini og var í góðum samskiptum 

við bekkjarfélaga taldist félagsleg færni góð. Færni taldist ábótavant ef um einhverja hnökra 

var að ræða á viðkomandi sviði til dæmis ef barni gekk illa í ákveðnu fagi og hefðbundin 

kennsla eingöngu virtist ekki duga til að mæta þörfum barnsins á því sviði, en barninu 

farnaðist að öðru leyti vel í námi. Færni var talin slæm ef um vandamál var að ræða sem 

þarfnaðist inngrips, til dæmis ef barn lenti ítrekað í árekstrum við jafnaldra og gekk erfiðlega 

að starfa í hóp með öðrum. Færni eða ástand taldist verulega slæmt ef mál voru komin í 

óefni og þörf á tafarlausum aðgerðum til dæmis ef barn tjáði að það hefði ekki lífsvilja. 

Greiningartæki sem er hluti af reglum um stuðningsþjónustu í Reykjavík hefur 

greiningarliðinn færni en þar sem frekari upplýsingar er ekki að finna um það hvers kyns 

færni sé um að ræða og hvort sé um að ræða færni foreldris eða barns þá var ekki notast við 

þær upplýsingar við greiningu á vanda barns. 
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4.3.1 Félagsleg færni 

Upplýsingar um félagslega færni barns vantaði í 22 af 36 málum eða 61% tilfella. Hjá 

barnaverndarnefnd vantaði upplýsingar í þremur málum eða 33% tilfella, jafn mörg börn 

höfðu góða félagslega færni og hin þrjú röðuðust niður á ábótavana, slæma og verulega 

slæma félagslega færni. Meðal þjónustumiðstöðva vantaði upplýsingar um félagslega færni 

barns í 19 málum eða 70% tilfella. Hjá fimm barnanna (18,5%) var félagslegri færni 

ábótavant, eitt barn (3,7%) hafði slæma og tvö (7,4%) mjög slæma félagslega færni. Það 

þýðir að félagsleg færni meðal þeirra 14 barna (39%) sem upplýsingar voru um, var betri 

meðal barna sem fengu þjónustu barnaverndarnefndar. Þó skal fram tekið að mjög vafasamt 

er að álykta út frá svo slakri skráningu í jafn litlu úrtaki og hér er um að ræða. 

 

Mynd 2: Félagsleg færni barns 

4.3.2 Líkamleg færni 

Skráningu um líkamlega færni barna í úrtakinu var verulega ábótavant. Upplýsingar um 

líkamlega færni fundust aðeins hjá 4 börnum (11%). Tvö börn (5,5%) sem bæði fengu 

úrræðið hjá barnaverndarnefnd voru með góða líkamlega færni, hin börnin tvö (5,5%) fengu 

úrræðið hjá þjónustumiðstöðvum og var hjá öðru þeirra líkamlegri færni ábótavant og hjá 

hinu var hún slæm. Ekki er hægt að setja fram haldbærar upplýsingar út frá svo litlum 

gögnum. 

4.3.3 Frammistaða í skóla 

Færni barns í námi eða frammistaða (grunnskóla eða leikskóla) var skráð hjá 15 börnum 

(41,7%) og vantaði í 58,3% tilfella. Fjórum börnum (11,1%) gekk vel í skóla, hjá sex börnum 
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(16,7%) var frammistöðu ábótavant, fjórum (11,1%) gekk illa og einu barni (2,8%) gekk 

verulega illa í námi. Lítill munur var á dreifingu eftir því hvort barnið væri á vegum 

barnaverndarnefndar eða þjónustumiðstöðva. Upplýsingar um gengi barns í skóla vantaði í 

33,3% tilfella hjá barnaverndarnefnd og 66,7% tilfella hjá þjónustumiðstöðvum.  

4.3.4 Andlegt ástand 

Andlegt ástand barns var skráð hjá 12 börnum (33,3%) í úrtaki. Ekkert þeirra barna var í góðu 

andlegu ástandi þegar úrræðið var veitt og var andlegu ástandi fjögurra barna (11,1%) talið 

ábótavant. Sex börn (16,7%) voru talin í slæmu andlegu ásigkomulagi og tvö (5,6%) í verulega 

slæmu ásigkomulagi. Undir verulega slæmt andlegt ástand flokkuðust börn sem tjáðu að þau 

hefðu ekki lífsvilja eða voru talin í sjálfsvígshættu. Skipting milli barnaverndarnefndar og 

þjónustumiðstöðva var hlutfallslega nokkuð jöfn fyrir utan skort á skráningu sem var 16,7% 

hjá barnaverndarnefnd en 50% hjá þjónustumiðstöðvum. 

 
Mynd 3: Andlegt ástand barns 

4.3.5 Greining 

Skoðað var hvort barn væri greint með fötlun eða hegðunarröskun af einhverju tagi. 13 börn 

(36,1%) voru með greiningu og sex börn (16,7%) voru í greiningu eða að bíða eftir greiningu. 

Rúmlega helmingur barna (52,8%) í úrtaki var því með greiningu eða að bíða eftir greiningu. 

Hlutfall barna með eða í bið eftir greiningu var 55,6% hjá barnaverndarnefnd og 51,8% hjá 

þjónustumiðstöðvunum og því nokkuð jafnt. 
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Mynd 4: Greining barns 

4.3.6 Vandi barns 

Upplýsinga var leitað um hvort barn ætti við hegðunarvanda að stríða, vímuefnaneyslu, 

sálræna erfiðleika eða hvort skráðir væru aðrir óskilgreindir erfiðleikar. Hafa ber í huga að 

þessir flokkar útiloka ekki hvor annan og gæti barn til dæmis átt við alla þessa erfiðleika að 

stríða og því verið skráð oftar en einu sinni í þessum lið. Helmingur barna (50%) í úrtaki átti 

við hegðunarerfiðleika að stríða og rúmlega fimmtungur (22,2%) átti við sálrænan vanda að 

stríða. Eitt barn (2,8%) var með óskilgreinda erfiðleika og eitt barn (2,8%) glímdi við 

vímuefnaneyslu. Meðal barna sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar 

áttu fimm (55,6%) við hegðunarvanda að stríða, eitt barn (11,1%) við vímuefnavanda og tvö 

börn (22,2%) glímdu við sálræna erfiðleika (sem er í samhengi við liðinn andlegt ástand barns 

hér að ofan). Börn sem fengu úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva og glímdu við 

hegðunarvanda voru 13 talsins (48,1%), sex (22,2%) áttu við sálræna erfiðleika að stríða og 

eitt barn (3,7%) var með óskilgreindan vanda. 
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Mynd 5: Vandi barns 
 

4.3.7 Samskipti við foreldra 

Samskipti foreldra og barns voru metin eftir athugasemdum í dagálum sem oftast byggðu á 

frásögnum foreldra. Miðað var við foreldra sem barnið bjó hjá. Fimm barnanna (13,9%) áttu í 

góðum samskiptum eða engum teljandi vanda við foreldra sína, hjá fimm börnum (13,9%) 

var samskiptum við foreldra ábótavant (einhver ágreiningur eða árekstrar), sjö (19,4%) áttu í 

slæmum samskiptum við foreldra (tíðir árekstrar milli barns og foreldra) og tvö (5,6%) í mjög 

slæmum þar sem foreldrar voru ráðalausir um hvernig taka ætti á samskiptum við börnin. 

Upplýsingar vantaði í tilfellum 17 barna (47,2%). Meðal barna sem fengu stuðningsfjölskyldu 

á vegum barnaverndarnefndar voru samskipti við foreldra góð hjá þremur (33,3%), þeim var 

ábótavant hjá þremur (33,3%) og hjá tveimur (22,2%) voru samskipti slæm eða mjög slæm. 

Meðal barna sem fengu úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva voru samskipti við foreldra góð 

hjá tveimur börnum (7,4%), ábótavant hjá öðrum tveimur (7,4%) og hjá sjö börnum (25,9%) 

voru samskiptin slæm eða mjög slæm. Í heildarúrtaki voru samskipti barns við foreldra slæm 

eða mjög slæm í 9 tilfellum eða 25%. 

4.4 Fjölskylda barns 

Fjölskyldugerð miðast við þá fjölskyldu sem barn bjó hjá þegar það fékk fyrst 

stuðningsfjölskyldu. Tvö börn í úrtaki bjuggu þá hjá fósturfjölskyldu en gagnagreining miðast 

að öðru leyti við fjölskyldu barnanna, það er að segja upplýsingar um félagslega stöðu 

fjölskyldunnar, uppruna og þjónustu stofnunar við fjölskyldu. 
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4.4.1 Forráðamenn  

Fjölskyldugerð í úrtaki var sú að fimm börn (13,9%) bjuggu hjá báðum foreldrum sínum, tvö 

börn (5,6%) bjuggu hjá fósturfjölskyldu, eitt barn (2,8%) bjó hjá foreldri og stjúpforeldri og 28 

börn (77,8%) bjuggu hjá einstæðu foreldri, voru það í 24 tilfellum einstæðar mæður (66,7%) 

og í fjórum tilfellum (11,1%) einstæðir feður. Þau börn sem bjuggu hjá einstæðu foreldri 

skiptust í þrjá hópa; Börn sem höfðu reglulega umgengni við hitt foreldri sitt (16,7%), börn 

sem höfðu litla eða enga umgengni við hitt foreldrið (50%) og börn sem ekki er vitað um 

hvernig umgengni var háttað (11,1%). Við greiningu úrtaks í málum barnaverndarnefndar og 

þjónustumiðstöðva kemur í ljós að þrjú börn (33,3%) á vegum barnaverndarnefndar bjuggu 

hjá báðum foreldrum sínum, tvö börn (22,2%) hjá fósturforeldrum, eitt barn (11,1%) bjó hjá 

foreldri og stjúpforeldri og þrjú börn (33%) bjuggu hjá einstæðu foreldri, þar af var eitt 

(11,1%) í reglulegri umgengni við hitt foreldri sitt en hin tvö (22,2%) í lítilli eða engri 

umgengni við hitt foreldri sitt. Meðal barna sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum 

þjónustumiðstöðva var hlutfall þeirra sem bjuggu með einstæðu foreldri 92,6% eða 25 börn 

og voru það í 23 tilfellum (85,2%) einstæð móðir og í tveimur tilfellum (7,4%) einstæður 

faðir. Ennfremur bjuggu 16 barnanna (63,6%) með einstæðu foreldri og höfðu óreglulega eða 

enga umgengni við hitt foreldri sitt en 5 börn (18,5%) bjuggu með einstæðu foreldri og voru í 

reglulegri umgengni við hitt foreldri sitt. Þó að hlutfall barna á vegum barnaverndarnefndar 

sé fjórðungur heildarúrtaks er dreifing meiri í fjölskyldugerð í þeim hóp en hópi barna á 

vegum þjónustumiðstöðva. 

 

Mynd 6: Fjölskyldugerð á heimili barns 
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4.4.2 Systkini 

Fjölskyldugerð í úrtaki var einnig skoðuð með tilliti til fjölda systkina sem bjuggu á sama 

heimili og barnið sem hlaut úrræðið. Skilgreining systkina tók til alsystkina, hálfsystkina, 

stjúpsystkina og fóstursystkina. Systkini sem komu á heimili í helgardvalir voru ekki talin 

með. Tíu barnanna (27,8%) í úrtaki voru einkabörn í þeim skilningi að ekkert annað barn bjó 

á sama heimili þegar barnið fékk stuðningsfjölskyldu. 23 barnanna (63,9%) bjuggu með einu 

til tveimur öðrum systkinum. Þrjú börn (8,3%) bjuggu með þremur eða fleirum systkinum. Sjö 

barnanna (19,4%) áttu systkin með mikla umönnunarþörf sem grundvallaðist á fötlun, 

alvarlegum veikindum eða miklum hegðunarerfiðleikum. Systkinastaða barna sem fengu 

stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar var sú að eitt barn (11,1%) bjó ekki með 

systkinum, átta börn (88,9%) bjuggu með einu eða tveimur systkinum og eitt barn (11,1%) 

bjó með systkini með mikla umönnunarþörf. Meðal barna sem fengu úrræðið á vegum 

þjónustumiðstöðva bjuggu 9 (33,3%) ekki með systkinum, 15 (55,5%) bjuggu með einu eða 

tveimur systkinum og þrjú börn (11,1%) bjuggu með þremur eða fleirum systkinum. Sex 

barnanna (17%) bjuggu með systkini sem hafði mikla umönnunarþörf. Flest börn í 

heildarúrtakinu bjuggu með systkinum eða 80,6% barna. 

Miðað við heildarúrtak bjuggu 20 börn (55,6%) á heimili þar sem var einn fullorðinn 

og tvö börn eða fleiri. Átta börn (22,2%) bjuggu á heimilum þar sem var einn fullorðinn og 

eitt barn. Átta börn (22,2%) bjuggu á heimilum þar sem voru tveir fullorðnir aðilar, þar af 

voru sjö (19,4%) á heimilum þar sem voru fleiri en eitt barn.  

4.4.3 Innflytjendur 

Uppruni barna var skoðaður til að afla upplýsinga um hlutfall innflytjenda meðal barna sem 

fá stuðningsfjölskyldu. Barn var skilgreint sem innflytjandi ef báðir foreldrar þess voru af 

erlendum uppruna og barnið var sjálft fætt erlendis, barn taldist annarrar kynslóðar 

innflytjandi ef báðir foreldrar voru af erlendum uppruna en barnið var fætt á Íslandi, barn 

taldist hálf-íslenskt ef annað foreldri þess var íslenskt og hitt innflytjandi og barn taldist 

íslenskt ef báðir foreldrar voru íslenskir eða annað var ekki tekið fram. Eitt barnanna hafði 

óljóst faðerni og var skráð sem íslenskt. Ekkert barnanna í úrtaki var annarrar kynslóðar 

innflytjandi, 27 börn (75%) í úrtaki voru íslensk, tvö (5,6%) voru innflytjendur og sjö börn eða 

19,4% voru hálf-íslensk. Af þeim börnum sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum 

barnaverndarnefndar voru sjö (77,8%) íslensk og tvö (22,2%) hálf-íslensk. Börn sem hlutu 
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úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva voru flest íslensk eða 20 (74%), fimm (18,5%) voru hálf-

íslensk og tvö börn (7,4%) voru innflytjendur. Hlutföll íslenskra og hálf-íslenskra barna voru 

því nokkuð jöfn milli barna sem hlutu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar og 

þjónustumiðstöðva. 

 

Mynd 7: Uppruni barns 
 

4.5 Félagsleg staða fjölskyldu 

Upplýsinga var aflað um stuðningsnet fjölskyldu, menntun foreldra og tekjuöflun, 

fjárhagsstöðu heimilis og erfiðleika foreldra.  

Upplýsinga var aflað um stuðningsnet fjölskyldu á tvo vegu, annars vegar var leitað 

eftir upplýsingum um stuðning frá fjölskyldu og ættingjum og hins vegar um stuðning frá 

vinum og kunningjum. Aðeins fundust upplýsingar í málum þriggja barna um stuðning af 

hálfu vina og kunningja og var sá þáttur því látinn falla niður. Upplýsingar um stuðningsnet 

fjölskyldu byggðust annars vegar á upplýsingum úr greiningartæki í stuðningsþjónustu (í 25 

tilfellum) sem er hluti af reglum um stuðningsþjónustu í Reykjavík og hins vegar á öðrum 

upplýsingum úr málaskrám (í fimm tilfellum) ef greiningartæki var ekki fyllt út. Meðal 

annarra upplýsinga voru upplýsingar úr málskrá „X hefur ekkert stuðningsnet“ eða „Y á enga 

ættingja sem hún getur leitað til“ og taldist þá stuðningsnet verulega lélegt. Í einu tilfelli mat 

rannsakandi stuðningsnet lélegt þegar viðkomandi átti einn ættingja sem gat veitt 

takmarkaða aðstoð. Gott stuðningsnet hefði að mati rannsakanda verið ef viðkomandi hefði 

getað leitað til ættingja um aðstoð þegar þörf væri og getað gert ráð fyrir því að fá hana, 

ábótavant stuðningsnet væri þá ef viðkomandi hefði einhverja aðila að leita til sem gætu 
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veitt takmarkaða aðstoð. Við þennan þátt þarf að setja þann fyrirvara að áreiðanleiki í 

mælingu var ekki mjög mikill. Kom það meðal annars fram í því að þegar mál eins barns var 

flutt milli þjónustumiðstöðva var greiningartæki fyllt út upp á nýtt og var matið ekki það 

sama á fjölskylduneti í fyrra og seinna mati þrátt fyrir að lítill tími liði á milli. Eins var í einu 

máli ósamræmi milli upplýsinga í greiningartæki og annarra gagna í málaskrá á fjölskylduneti 

barns en þá var stuðst við upplýsingar í greiningartæki. 

4.5.1 Stuðningsnet fjölskyldu 

Upplýsingar um stuðningsnet fjölskyldu barna í úrtaki lágu fyrir í matstæki eða öðrum 

gögnum í 30 tilfellum (83,3%). Eitt barn (2,8%) hafði gott stuðningsnet, hjá tveimur börnum 

(5,6%) var stuðningsneti ábótavant, 15 (41,7%) höfðu lélegt stuðningsnet og 12 (33,3%) 

höfðu verulega lélegt stuðningsnet. Sex börn (66,7%) sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum 

barnaverndarnefndar áttu fjölskyldur með verulega lélegt stuðningsnet og eitt barn (11,1%) 

átti fjölskyldu þar sem stuðningsneti var ábótavant og í tilfellum tveggja barna vantaði 

upplýsingar. Stuðningsnet fjölskyldna barna sem fengu úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva 

var í fjórum tilfellum (14,8%) óskráð, hjá einu barni (3,7%) gott, hjá öðru barni (3,7%) var því 

ábótavant, hjá 15 börnum (55,6%) var það lélegt og sex börn (22,2%) voru með verulega 

lélegt stuðningsnet. 75% fjölskyldna barna í heildarúrtaki bjuggu yfir lélegu eða verulega 

lélegu stuðningsneti. 

 

Mynd 8: Stuðningsnet fjölskyldu 
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Hlutfall barna í úrtaki sem bjuggu hjá einstæðu foreldri með lélegt eða verulega lélegt 

stuðningsnet var 24 börn eða 66,7%. Af þeim börnum sem fengu stuðningsfjölskyldu á 

vegum barnaverndarnefndar voru þrjú (33,3%) sem bjuggu hjá einstæðu foreldri með 

verulega lélegt stuðningsnet en meðal barna sem fengu úrræðið á vegum 

þjónustumiðstöðva var hlutfallið 21 barn (77,8%).  

4.5.2 Menntun foreldra 

Menntun mæðra í úrtaki var skráð í 16 tilfellum (44,4%). Sjö mæðranna (19,4%) höfðu lokið 

grunnskóla, þrjár mæður (8,3%) voru með stúdentspróf, ein (2,8%) var iðnmenntuð og fimm 

(13,9%) voru með háskólagráðu. Meðal mæðra barna sem fengu stuðningsfjölskyldu á 

vegum barnaverndarnefndar var menntun skráð hjá fjórum (44,4%) og voru þrjár (33,3%) 

þeirra með grunnskólapróf og ein (11,1%) með stúdentspróf. Menntun mæðra barna sem 

fengu stuðningsfjölskyldu á vegum þjónustumiðstöðva var skráð í 12 tilfellum (44,4%) og 

voru fjórar þeirra (14,8%) með grunnskólapróf, tvær (7,4%) með stúdentspróf, ein (3,7%) var 

iðnmenntuð og fimm (18,5%) höfðu háskólagráðu. 

Menntun feðra í úrtaki var lítið skráð eða aðeins í fjórum tilfellum (11,1%). Einn þeirra 

var skráður með grunnskólapróf og þrír (8,3%) voru iðnmenntaðir en lítið er hægt að 

staðhæfa út frá svo takmörkuðum gögnum.  

4.5.3 Tekjur foreldra 

Tekjur foreldra voru greindar eftir gögnum úr málaskrá. Það þýðir að ef upplýsingar lágu fyrir 

um að foreldri væri sem dæmi með 75% örorku og væri ekki í vinnu þá var það metið sem 

svo að viðkomandi hefði tekjur sínar af bótum frá Tryggingastofnun þó að sjálfsögðu sé 

möguleiki á að viðkomandi hafi haft aðrar tekjur sem ekki voru skráðar í málaskrár. Í 

einhverjum tilfellum höfðu foreldrar tekjur af fleiri en einni tegund, til dæmis bætur frá 

Tryggingastofnun auk fjárhagsaðstoðar. 

Tekjur mæðra barna í úrtaki voru skráðar hjá 29 börnum (80,6%) og höfðu mæður 14 

barna (38,9%) bætur frá Tryggingastofnun, mæður tveggja barna (5,6%) voru atvinnulausar, 

mæður fjögurra barna (11,1%) voru nemar og níu mæður (25%) voru með atvinnu. Mæður 

barna sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar voru þrjár (33,3%) með 

bætur frá Tryggingastofnun og tvær (22,2%) í vinnu. Gögn fjögurra mæðra (44,4%) vantaði. 

Meðal mæðra barna sem fengu úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva voru sjö (25,9%) í 

vinnu, tvær (7,4%) atvinnulausar, fjórar (14,8%) nemar, 11 (40,7%) með bætur frá 
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Tryggingastofnun og gögn vantaði fyrir þrjár mæður (11,1%). Auk fyrrnefndra tekna þáðu 

mæður fimm barna sem fengu úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva einnig fjárhagsaðstoð 

þjónustumiðstöðva. Hlutfall mæðra barna í heildarúrtaki sem var á vinnumarkaði var frekar 

lágt eða 25% en hlutfall atvinnulausra og bótaþega var 44,4%.  

Upplýsingar um tekjur feðra voru skráðar í mun minni mæli en hjá mæðrum eða 

aðeins í 11 tilfellum (30,5%). Átta feður (22,2%) barna voru í vinnu og þrír (8,3%) höfðu 

bætur frá Tryggingastofnun. Af þeim börnum sem hlutu stuðningsfjölskyldu hjá 

barnaverndarnefnd voru fimm feður (55,6%) í vinnu og tveir (22,2%) fengu bætur frá 

Tryggingastofnun. Þrír feður (11,1%) barna hjá þjónustumiðstöð voru skráðir í vinnu og einn 

(3,7%) sem bótaþegi. 

 

Mynd 9: Tekjur foreldra 
 

4.5.4 Fjárhagsstaða heimilis 

Fjárhagsstaða heimilis var metinn út frá fjárhagslegum stuðningi þjónustumiðstöðva og 

barnaverndarnefndar við fjölskyldu barns þar sem tekið var mið af því að mikill stuðningur 

merkti bága fjárhagsstöðu. Fjárhagslegur stuðningur við fjölskyldur barnanna var frá því að 

vera enginn yfir í að greiða meðal annars niður skuldir foreldra, leikskóla- og 

dagvistunargjöld og máltíðir barna í skólum auk þess að fella niður ýmiss gjöld. Fjárhagsstaða 
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vera fjölþættur en þó ekki að staðaldri. Mjög slæm fjárhagsleg staða fjölskyldu fólst í 

umfangsmiklum og reglulegum fjárhagslegum stuðningi við fölskyldu til langs tíma. Sem 

dæmi má nefna niðurgreiðslu skulda, greiðslu dagvistunargjalda og/eða fæðiskostnaðar 

barns til langs tíma, styrkveitingar og reglulega fjárhagsaðstoð. Fjárhagsstaða heimilis var 

góð í málum þriggja barna (8,3%), ábótavant í átta málum (22,2%), slæm í 11 málum (30,5%), 

mjög slæm í sjö málum (19,4%) og gögn vantaði eða voru óskýr í sjö málum (19,4%).  

4.5.5 Erfiðleikar foreldra 

Erfiðleikar foreldra skiptust í erfiðleika móður og erfiðleika föður. Mörg barnanna í úrtaki 

áttu foreldri eða foreldra með fjölþættan vanda. Fjölþættur vandi telst í þessu samhengi vera 

ef foreldri glímir við tvenns konar vanda eða fleiri. Vandi foreldra var eftirfarandi; Geðrænir 

erfiðleikar, líkamleg veikindi, fíknivandi (þar með talinn áfengisvandi), vanræksla, ofbeldi, 

óskilgreindir erfiðleikar og aðrir erfiðleikar. Bæði var tekið mið af upplýsingum sem voru til 

staðar um vanda foreldra á þeim tíma þegar stuðningsfjölskylda var veitt fyrst sem og 

upplýsingum um vanda foreldra sem kom í ljós síðar. Var það gert í því skyni að varpa ljósi á 

aðstæður barns og til að tapa ekki upplýsingum um til dæmis ofbeldi sem barn varð fyrir. 

Ofbeldi foreldra gagnvart börnum og/eða maka var skráð sem ofbeldi þótt það hafi ekki verið 

sannað eða viðurkennt af geranda nema grunur þætti ekki á rökum reistur. Til ofbeldis teljast 

líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi og kynferðisofbeldi. 

4.5.6 Erfiðleikar móður 

Mæður átta barna (22,2%) í úrtaki höfðu enga skráða erfiðleika. 11 börn (30,6%) áttu móður 

með einn af ofantöldum erfiðleikum, tíu börn (27,8%) áttu mæður sem glímdu við tvíþættan 

vanda, sex börn (16,7%) áttu mæður sem glímdu við þríþættan vanda og eitt barn (2,8%) átti 

móður sem glímdi við fjóra af ofangreindum erfiðleikum. Algengasti vandi mæðra voru 

geðrænir erfiðleikar en við það glímdu mæður 17 barna (47,2%) í úrtaki. Mæður fimm barna 

(13,9%) áttu við fíknivanda að stríða og mæður fimm barna (13,9%) áttu við líkamleg veikindi 

að etja. Tíu börn (27,8%) áttu mæður sem höfðu beitt ofbeldi og sex börn (16,7%) áttu 

mæður sem höfðu vanrækt börn sín. Níu barnanna (25%) áttu móður sem var með „annan 

vanda“ og fólst vandi mæðra þriggja barna (8,3%) í því að móðir skynjaði ekki þarfir barns. 

Fjögur börn (44,4%) sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar áttu 

móður sem beitti ofbeldi og fjögur (44,4%) urðu fyrir vanrækslu af hálfu móður sinnar, sem 

voru algengustu vandamál mæðra barna sem hlutu úrræðið hjá barnaverndarnefnd. Þrjú 
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barnanna (33,3%) áttu móður sem bæði beitti ofbeldi og vanrækti börn sín. Þrjár mæður 

(33,3%) barna sem fengu úrræðið hjá barnaverndarnefnd áttu við geðræna erfiðleika að 

stríða. Fjórar mæðranna glímdu við þrjá eða fleiri erfiðleika. Meðal mæðra barna sem fengu 

stuðningsfjölskyldu á vegum þjónustumiðstöðva voru tvær (7,4%) sem vanræktu börn sín og 

fimm (18,5%) sem beittu ofbeldi. 13 mæður (48,1%) barna á vegum þjónustumiðstöðva áttu 

við geðræna erfiðleika að stríða og fjórar (14,8%) voru með fíknivanda. Mæður þriggja 

(11,1%) barna áttu við þrennskonar vanda að etja og mæður níu (33,3%) barna við 

tvennskonar vanda. 

 

Mynd 10: Erfiðleikar móður 
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tvíþættan vanda, eitt barn (2,8%) átti föður sem glímdi við þríþættan vanda og þrjú barnanna 

(8,3%) áttu föður sem glímdu við fjórþættan vanda. Feður sjö barna (19,4%) í úrtaki áttu við 

fíkniefnavanda að etja, fjögur börn (11,1%) áttu föður sem átti við geðrænan vanda að stríða 

og þrír feður (8,3%) áttu við líkamleg veikindi að stríða. Þrjú börn (8,3%) áttu föður sem 

glímdi við „annan vanda“, þar af átti eitt barn (2,8%) föður sem hafði ekki innsýn í þarfir 

barns og tvö börn (5,6%) áttu föður sem átti við alvarlegan og langvarandi húsnæðisvanda að 

stríða. Þrjú barnanna (8,3%) áttu föður sem vanrækti börn sín og 11 börn (30,6%) áttu föður 

sem beitti ofbeldi, eitt barn (2,8%) átti föður sem bæði vanrækti og beitti ofbeldi. Meðal 

barna sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar voru þrjú börn (33,3%) 
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sem áttu feður með fjórþættan vanda og tvö börn (22,2%) sem áttu feður með tvíþættan 

vanda. Tíðustu vandamál feðra í þeim hóp voru fíknivandi, vanræksla og ofbeldi. Meðal 

barna sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum þjónustumiðstöðva áttu einungis tvö þeirra 

föður með margþættan vanda. Sjö feður barna á vegum þjónustumiðstöðva beittu ofbeldi 

eða áttu sögu um slíkt í samskiptum við fjölskyldu sína. 

 

Mynd 11: Erfiðleikar föður 

 

14 börn (38,9%) í úrtaki áttu foreldri sem beitti ofbeldi, þar af beittu báðir foreldrar sjö barna 
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margþættari vanda að stríða en mæður barna í þeim hópi. 

4.6 Stuðningur stofnunar við fjölskyldu 

Stuðningur stofnunar sem veitti barni stuðningsfjölskyldu var skoðaður í því skyni að greina 
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taldar með í þeirri þjónustu og einungis var greind þjónusta þeirrar stofnunar sem veitti 
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þjónustumiðstöð voru því einungis skráð með þjónustu þeirrar stofnunar sem veitti 

stuðningsfjölskylduna.Var það gert til að skoða stuðningsfjölskylduúrræðið í því samhengi 

sem það er veitt. Stuðningsúrræðin tilsjón og persónulegur ráðgjafi voru í málaskrám oft ekki 

rétt nefnd. Þannig var persónuleg ráðgjöf oft kölluð tilsjón og í sumum tilfellum var notast 

við bæði nöfnin um sama úrræðið. Höfundur leiðrétti ranga skráningu í sínum gögnum 

þannig að niðurstöður endurspegla það úrræði sem var veitt í raun en ekki það nafn sem 

starfsfólk gaf úrræðinu. Úrræði sem nefnd eru í eftirfarandi máli verða ekki útskýrð 

sérstaklega. 

4.6.1 Þjónusta stofnunar fyrir stuðningsfjölskyldu barns 

Aðeins ein fjölskylda hafði ekki hlotið aðra þjónustu áður en stuðningsúrræði hófst. Annars 

var um margvíslegan stuðning stofnanna að ræða. Algengast var að fjölskylda barns hefði 

áður þegið félagslega ráðgjöf og átti það við um 28 fjölskyldur eða 77,8%. Þar á eftir kom 

fjárhagsstuðningur ýmiskonar í 26 tilfellum eða 72,2% og sérfræðiþjónusta í 16 tilfellum eða 

44,4% og var þá yfirleitt um að ræða viðtalstíma hjá sálfræðingum. Sérfræðiþjónustan var 

alla jafna veitt barni eða móður. 

Barnaverndarnefnd hafði í fjórum tilfellum (44,4%) veitt barni eða fjölskyldu þess 

fjárhagsstuðning fyrir stuðningsfjölskylduúrræðið og félagslega ráðgjöf í tveimur tilfellum 

(22,2%). Eftirlit með fjölskyldu barns hafði verið í sjö tilfellum (77,8%), úrræðið stuðninginn 

heim hafði verið notað í fimm tilfellum (55,6%), greining og ráðgjöf heim í tveimur tilfellum 

(22,2%) og uppeldisráðgjafi hafði verið fenginn inn á heimili í einu tilfelli (11,1%). 

Persónulegur ráðgjafi hafði verið veittur fjórum börnum (44,4%) og tilsjón til einnar 

fjölskyldu (11,1%). Tvö barnanna (22%) höfðu verið í fóstri áður en 

stuðningsfjölskylduúrræðið hófst og fimm (55,6%) verið vistuð á vistheimili. Fjórar fjölskyldur 

(44,%) höfðu hlotið sérfræðiþjónustu, ein fjölskylda (11,1%) hlaut úrræðið lausn og foreldrar 

tveggja barna (22,2%) höfðu farið á uppeldisnámskeið. Eitt barn (11,1%) hafði farið í 

sumardvöl á vegum barnaverndarnefndar. Minnsti stuðningur sem fjölskylda hafði fengið frá 

barnaverndarnefnd fyrir stuðningsfjölskyldu var eitt úrræði, mestur níu mismunandi tegundir 

þjónustu og að meðaltali 4,5. 

Þjónustumiðstöðvar höfðu einnig veitt fjölskyldum barna margvíslegan stuðning fyrir 

stuðningsfjölskylduúrræðið. 26 fjölskyldur (96,2%%) höfðu fengið félagslega ráðgjöf, 22 

(81,5%) fjárhagslegan stuðning, 12 (44,4%) sérfræðiþjónustu, átta (29,6%) félagslegt 
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húsnæði og sjö (25,9%) heimaþjónustu. Sex börn (22,2%) höfðu hlotið þjónustu persónulegs 

ráðgjafa, tvær fjölskyldur (7,4%) höfðu fengið tilsjón og þrjár (11,1%) stuðninginn heim. Þrjár 

mæður (11,1%) höfðu tekið þátt í kvennasmiðju og eitt barn í unglingasmiðju. Foreldrar 

fimm barna (18,5%) höfðu farið á sjálfsstyrkingarnámskeið og systkini þriggja barna (11,1%) 

höfðu áður haft stuðningsfjölskyldu. Auk þess hafði fjölskylda eins barns (3,7%) 

morgunhanaþjónustu og ein fjölskylda (3,7%) var undir eftirliti þjónustumiðstöðvar. 

Minnstur stuðningur fyrir úrræðið var enginn, mestur níu mismunandi tegundir þjónustu og 

að meðaltali 3,5. 

4.6.2 Þjónusta stofnunar samhliða stuðningsfjölskyldu 

Þjónusta viðkomandi stofnunar meðan á stuðningsúrræðinu stuðningsfjölskylda stóð var 

einnig margvísleg. 16 fjölskyldur (44,4%) höfðu einhverskonar fjárhagslegan stuðning af hálfu 

þeirrar stofnunar sem veitti stuðningsfjölskylduna og 15 (41,7%) hlutu félagslega ráðgjöf. Tíu 

fjölskyldur (27,8%) fengu sérfræðiþjónustu, átta (22,2) bjuggu í félagslegu húsnæði, eftirlit 

var með fjölskyldum níu barna (25%) og þrjár fjölskyldur (8,3%) höfðu ekki annan stuðning 

frá stofnuninni meðan á stuðningsfjölskylduúrræði stóð.  

Fjölskyldur barna sem hlutu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar voru í 

átta tilfellum (88,9%) undir eftirliti á heimili sínu, og þar af voru tvö (22,2%) í fóstri þar sem 

fylgst var með líðan barnanna. Tvær fjölskyldur (22,2%) hlutu fjárhagslegan stuðning, tvær 

(22,2%) hlutu sérfræðiþjónustu, ein fjölskylda (11,1%) hlaut félagslega ráðgjöf og eitt barn 

(11,1%) hlaut persónulegan ráðgjafa. Að meðaltali fengu fjölskyldur 1,7 úrræði eða þjónustu 

meðan á stuðningsfjölskylduúrræðinu stóð. 

Fjölskyldur barna sem hlutu stuðningsfjölskyldu á vegum þjónustumiðstöðva fengu í 

14 tilfellum (51,9%) einnig fjárhagsstuðning á sama tíma auk þess sem 14 fjölskyldur (51,9%) 

fengu félagslega ráðgjöf. Fjölskyldur átta barna (29,6%) bjuggu í félagslegu húsnæði og 

fjölskyldur átta barna (29,6%) fengu sérfræðiþjónustu. Fjölskyldur fjögurra barna (14,3%) 

fengu heimaþjónustu og mæður þriggja barna (11,1%) tóku þátt í kvennasmiðjunni. 

Fjölskyldur tveggja barna (7,4%) fengu úrræðið ráðgjöfin heim og ein fjölskylda (3,7%) fékk 

stuðninginn heim. Fjölskyldur tveggja barna (7,4%) fengu tilsjón og tvö börn (7,4%) fengu 

persónulegan ráðgjafa. Eitt barn (3,7%) fékk liðveislu, eitt foreldri (3,7%) fór á virkni 

námskeið og eitt barn (3,7%) átti fjölskyldu sem var undir eftirliti. Þrjú börn (11,1%) áttu 

fjölskyldu sem hafði engan annan stuðning af hálfu þjónustumiðstöðvar meðan á úrræðinu 

stóð. Að meðaltali var fjölskyldunum veitt 2,3 úrræði meðan á stuðningsfjölskyldutilhögun 

stóð.  
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4.6.3 Þjónusta stofnunar eftir að úrræði lauk 

Af þeim 36 börnum sem hlutu stuðningsfjölskyldu voru fimm börn (13,9%) enn með úrræðið 

þegar rannsóknin var framkvæmd (í október 2011). Fjögur börn (11,1%) höfðu flutt 

lögheimili í annað sveitarfélag meðan á úrræðinu stóð og því lauk þjónustu stofnunarinnar á 

þeim tímapunkti.  

Fjölskyldur 15 barna (41,7%) hlutu fjárhagsstuðning eftir að stuðningsfjölskylduúrræði 

barns lauk og átta fjölskyldur (22,2%) fengu félaglega ráðgjöf. Fjögur barnanna (11,1%) fóru í 

fóstur og fjögur (11,1%) hlutu sérfræðiþjónustu. Þrjú börn (8,3%) hlutu ekki frekari þjónustu 

af hálfu stofnunarinnar sem veitti úrræðið.  

Af þeim börnum sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar voru 

tvö börn (22,2%) sem fluttu í annað sveitarfélag og eitt barn (11,1%) sem enn hafði 

stuðningsúrræðið við framkvæmd rannsóknar. Fjögur þeirra barna (44,4%) sem hlutu 

úrræðið fóru eftir það í fóstur og tvö (22,2%) á vistheimili. Fjölskyldur tveggja barna (22,2%) 

hlutu sérfræðiráðgjöf og fjölskyldur tveggja barna (22,2%) hlutu fjárhagsstuðning. Ein 

fjölskylda (11,1%) hlaut félagslega ráðgjöf, ein (11,1%) var undir eftirliti barnaverndarnefndar 

eftir að stuðningsfölskylduúrræðinu lauk og ein fjölskylda (11,1%) fékk engan stuðning 

barnaverndarnefndar eftir að stuðningsfjölskyldúrræðinu lauk. Þær fjölskyldur sem fengu 

frekari stuðning stofnunar eftir stuðningsfjölskyldu fengu að meðaltali 2,5 tegundir þjónustu. 

Fjölskyldur 13 barna (48,1%) sem hlutu stuðningsfjölskyldu á vegum 

þjónustumiðstöðva fengu fjárhagslegan stuðning eftir úrræðið og fjölskyldur sjö barna 

(25,9%) fengu félagslega ráðgjöf. Fjölskyldur þriggja barna (11,1%) bjuggu í félagslegu 

húsnæði, fjölskyldur þriggja barna (11,1%) fengu heimaþjónustu og foreldrar þriggja barna 

(11,1%) sóttu sjálfsstyrkingarnámskeið. Fjölskyldur tveggja barna (7,4%) fengu 

sérfræðiráðgjöf, tvö börn (7,4%) fengu persónulegan ráðgjafa og ein fjölskylda (3,7%) fékk 

stuðninginn heim. Þrjár fjölskyldur (11,1%) fengu engan stuðning þjónustumiðstöðvar eftir 

stuðningsfjölskylduúrræðið, tvö börn (7,4%) fluttu úr sveitarfélaginu og þrjú börn (11,1%) 

voru enn með stuðningsfjölskyldu. Þær fjölskyldur sem fengu frekari stuðning stofnunar eftir 

stuðningsfjölskyldu á vegum þjónustumiðstöðvar fengu að meðaltali 1,9 tegundir þjónustu. 
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4.6.4 Fóstur 

Samtals var fjöldi barna í úrtaki sem fór einhvern tíma í fóstur tíu börn eða 27,8%. Hér eru 

talin með þau börn sem hlutu stuðningsfjölskyldu á vegum þjónustumiðstöðva en fóru í 

fóstur á vegum barnaverndarnefndar. Sex þessara barna hlutu stuðningsfjölskyldu á vegum 

barnaverndarnefndar og fjögur þeirra á vegum þjónustumiðstöðva. Þess utan voru þrjú 

önnur börn á einhverjum tímapunkti vistuð utan heimilis. Þau börn sem fóru í fóstur á 

einhverjum tímapunkti fór að hluta til í fóstur til stuðningsfjölskyldu sinnar auk þess sem 

fyrrum fósturfjölskyldur barna gerðust einnig stuðningsfjölskyldur þeirra. 

4.7 Framkvæmd úrræðis 

4.7.1 Fjöldi barna á heimili með stuðningsfjölskyldu 

Einhver barnanna í úrtakinu voru systkini en einnig voru þess dæmi að börn í úrtaki ættu 

systkini sem höfðu haft stuðningsfjölskyldu en voru ekki hluti úrtaks. Það var þá vegna þess 

að úrræðið hafði í þeirra tilfelli ekki hafist árið 2008 eða vegna þess að úrræðið var veitt á 

grundvelli laga um málefni fatlaðs fólks (nr. 59/1993). Fjöldi barna á heimili sem hlutu 

stuðningsfjölskyldu á sama tíma og barnið í úrtakinu var eftirfarandi: 20 börn (55,6%) voru 

eina barnið á heimili sínu sem hlaut stuðningsfjölskyldu, þar af voru tíu einkabörn. Tíu börn 

(27,8%) áttu eitt systkini sem einnig hafði stuðningsfjölskyldu og sex börn (16,7%) áttu tvö 

eða fleiri systkini sem einnig höfðu stuðningsfjölskyldu. Fimm börn (55,6%) á vegum 

barnaverndarnefndar voru eina barnið á heimili sínu með stuðningsfjölskyldu og fjögur börn 

(44,4%) áttu eitt systkin sem einnig hafði stuðningsfjölskyldu. 15 börn (55,6%) sem hlutu 

stuðningsfjölskyldu á vegum þjónustumiðstöðva voru eina barnið á sínu heimili með 

stuðningsfjölskyldu, sex börn (22,2%) áttu eitt systkin sem einnig naut úrræðisins og önnur 

sex börn (22,2%) áttu tvö eða fleiri systkin sem einnig hlutu úrræðið. Hlutföll milli barna sem 

hlutu úrræðið á vegum barnaverndarnefndar annars vegar þjónustumiðstöðva hins vegar 

voru því jöfn með tilliti til þess hvort barnið hlaut eitt stuðningsfjölskyldu eða átti systkini 

með sömu þjónustu.  

4.7.2 Tengsl barns við stuðningsfjölskyldu 

Upplýsingar um tengsl barns við stuðningsfjölskyldu lágu fyrir í málum 21 barns (58,3%). 12 

barnanna (33,3%) höfðu ættingja fyrir stuðningsfjölskyldu, sex (16,7%) höfðu sér áður 

ókunnuga stuðningsfjölskyldu, eitt barn (2,8%) hafði vinafólk fjölskyldu sinnar sem 
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stuðningsfjölskyldu og tvö börn (5,6%) höfðu starfsmann úr skóla. Meðal barna sem hlutu 

stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar voru fimm (55,6%) sem höfðu ættingja 

fyrir stuðningsfjölskyldu, tvö börn höfðu ókunnuga sem stuðningsfjölskyldu og upplýsingar 

um tengsl vantaði í tveimur málum. Meðal barna sem hlutu stuðningsfjölskyldu á vegum 

þjónustumiðstöðva voru sjö (25,9%) sem höfðu ættingja sem stuðningsfjölskyldu og fjögur 

(14,8%) sem höfðu ókunnuga. Upplýsingar lágu fyrir í málum þriggja barna um að fleiri en ein 

stuðningsfjölskylda hefði annast barnið.  

4.7.3 Stig á greiningartæki 

Greiningartæki er hluti af reglum um stuðningsþjónustu í Reykjavík sem notað er til að meta 

þörf skjólstæðinga fyrir stuðningsþjónustu og táknar hærri stigafjöldi meiri þörf. Meðal barna 

í úrtaki var greiningartæki fyllt út í 25 (69,4%) tilfellum. Meðaltal stigafjölda í úrtaki var 15,5 

stig og miðgildi 16. Meðaltal stigafjölda barna hjá barnaverndarnefnd var 18,9 stig og 

miðgildi 20. Börn á vegum þjónustumiðstöðva höfðu að meðaltali 13,6 stig á greiningartæki 

og 13 stig í miðgildi. Miðsækni í stigafjölda meðal barna sem hlutu stuðningsfjölskyldu hjá 

barnaverndarnefnd var því mikið hærri en miðsækni stigafjölda meðal barna sem hlutu 

úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva. Stigafjöldi á greiningartæki var ekki stöðugur yfir tíma 

og vísbendingar voru um mismunandi mat á aðstæðum barns þegar mál fluttist milli 

þjónustumiðstöðva.  

4.7.4 Vistun barns hjá stuðningsfjölskyldu 

21 barn (58,3%) í úrtaki dvaldist hjá stuðningsfjölskyldu tvo sólarhringa í mánuði, hin börnin 

15 (41,7%) voru hjá stuðningsfjölskyldu fjóra sólarhringa í mánuði. Meðal barna sem hlutu 

úrræðið hjá barnaverndarnefnd voru fjögur börn (44,4%) sem hlutu tvo sólarhringa í mánuði 

og fimm börn (55,6%) sem hlutu fjóra. Meðal barna sem hlutu stuðningsfjölskyldu á vegum 

þjónustumiðstöðva voru 17 (63%) sem hlutu úrræðið tvo sólarhringa í mánuði og tíu (37%) 

sem hlutu fjóra. 20 af því 21 barni sem fékk stuðningsfjölskyldu tvo sólarhringa í mánuði fóru 

til stuðningsfjölskyldunnar eina helgi í mánuði og 11 þeirra 15 barna sem fengu fjóra 

sólarhringa í mánuði fóru til stuðningsfjölskyldu tvær helgar í mánuði. Þrjú barnanna sem 

fengu fjóra sólarhringa á mánuði fóru einn dag í viku til stuðningsfjölskyldu sinnar og ekki var 

vitað um fyrirkomulag á heimsóknum tveggja barna. Eitt barn var vistað hjá 

stuðningsfjölskyldu í sumarleyfum og var þá gerður annar stuðningsþjónustusamningur fyrir 
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þann mánuð. Barnið var þá vistað í meira en tvær vikur samfleytt hjá stuðningsfjölskyldu 

samkvæmt samningi stuðningsþjónustu.  

 
Mynd 12: Vistun barns í sólarhringum 
 

4.7.5 Tímasetning úrræðis í ferli máls 

Skoðað var hvar stuðningsfjölskylduúrræðið var í röð þeirra úrræða sem barn fékk frá 

viðkomandi stofnun. Flest börn í úrtakinu öllu eða 24 (66,7%) fengu stuðningsfjölskyldu sem 

fyrsta úrræði. Grundvallarmunur var á uppröðun úrræða milli barnaverndarnefndar og 

þjónustumiðstöðva. Ekkert þeirra barna sem fékk stuðningsfjölskyldu á vegum 

barnaverndarnefndar fékk hana sem fyrsta úrræði, tvö (22,2%) þeirra hlutu 

stuðningsfjölskyldu sem annað úrræði, fimm (55,6%) sem þriðja úrræði og tvö börn (22,2%) 

fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar sem fjórða úrræði eða seinna. 

Þjónustumiðstöðvar veittu stuðningsfjölskyldu í tilfellum 24 barna (88,9%) sem fyrsta úrræði, 

í tilfellum tveggja barna (7,4%) sem annað úrræði og eins barns (3,7%) sem fjórða úrræði. 

Þjónustumiðstöðvar veittu því stuðningsfjölskyldu sem fyrsta eða annað úrræði í 96% tilfella 

en barnaverndarnefnd veitti úrræðið aftur á móti í 77,8% tilfella sem þriðja úrræði eða 

seinna í máli barns.  
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Mynd 13: Stuðningsfjölskylda í röð úrræða 
 

4.7.6 Biðtími eftir úrræði 

Gagna var aflað um þann tíma sem leið frá því að fyrst var sótt um stuðningsfjölskyldu og 

fram að því að barnið fékk þjónustuna í mánuðum talið. Stysti tími sem leið var innan við 

mánuður og sá lengsti 26 mánuðir eða rétt rúmlega tvö ár. Að meðaltali biðu börn í úrtakinu 

í 6,1 mánuð og var miðgildi biðar 3 mánuðir. Börn sem fengu úrræðið á vegum 

barnaverndarnefndar biðu minnst í innan við mánuð og mest í 18 mánuði eða eitt og hálft ár, 

að meðaltali í 3,4 mánuði, oftast í innan við mánuð og miðgildið var 1 mánuður. Börn sem 

fengu stuðningsfjölskyldu á vegum þjónustumiðstöðva þurftu alla jafna að bíða lengur eftir 

úrræðinu eða í 6,9 mánuði að meðaltali. Stysta bið þar var innan við mánuð en sú lengsta 26 

mánuðir og oftast biðu börnin í 3 mánuði sem jafnframt var miðgildi biðar. 

Hjá barnaverndarnefnd var umsókn í öllum tilfellum samþykkt á sama tíma og hún var 

lögð fram og má vera að hér sé um að ræða annars konar verklag en hjá 

þjónustumiðstöðvum. Hjá þjónustumiðstöðvum var hins vegar umsókn ekki samþykkt í sama 

mánuði og hún var lögð fram í 16 tilfellum. Miðað við gögn málaskrár þjónustumiðstöðva 

liðu mest tvö ár frá því að sótt var um stuðningsfjölskyldu og þar til umsókn var samþykkt. Í 

málum átta barna fékkst samþykki í næsta mánuði eftir umsóknina, í málum þriggja barna 

fékkst samþykkt þremur mánuðum eftir umsókn, í máli eins barns sjö mánuðum eftir 

umsókn, í öðru máli liðu 13 mánuðir, umsókn annars barns beið í 17 mánuði eftir samþykki 

og loks voru tvö mál þar sem umsókn var samþykkt tveimur árum eftir að hún barst. Gögn 
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vantaði um samþykki þjónustu í einu máli en umsóknir tíu barna voru samþykktar í sama 

mánuði og þær bárust.  

Gagna var einnig aflað um það hve lengi mál barns hafði verið til meðferðar hjá 

viðkomandi stofnun áður en sótt var um stuðningsfjölskyldu fyrir barnið. Það er tími sem leið 

frá því að mál barns var fyrst skráð og fram að umsókn. Stysti tími sem leið var enginn og sá 

lengsti 69 mánuðir eða fimm ár og níu mánuði. Meðaltal var 13,8 mánuðir, tíðasta gildi 0 og 

miðgildi 4,5 mánuður. Meðal mála á vegum barnaverndarnefndar liðu að meðaltali 37,7 

mánuðir frá því að mál barns var fyrst skráð fram að umsókn um stuðningsfjölskyldu og bæði 

miðgildi og tíðasta gildi 44 mánuðir. Hjá þjónustumiðstöðvum leið almennt mun skemmri 

tími frá því að mál barns var fyrst skráð og þar til sótt var um stuðningsfjölskyldu eða 5,9 

mánuðir og var bæði miðgildi og tíðasta gildi innan við mánuður. 

 
Tafla 2: Meðferð máls hjá stofnun fram að umsókn í mánuðum 

 Úrtak Barnaverndar-
nefnd 

Þjónustu-
miðstöð 

Tíðasta gildi 0 44 0 
Miðgildi 4,5 44 0 

Meðaltal 13,8 37,7 5,9 
 

4.7.7 Markmið með úrræði 

Markmið með úrræði var skráð í þjónustusamningi foreldra við barnaverndarnefnd eða 

þjónustumiðstöð í málum 32 barna og var markmiðssetning oft fjölþætt. Algengasta 

markmið úrræðis, sem skráð var í málum 11 barna (30,5%), var að hvíla foreldra eða foreldri 

og systkini barns og í málum tíu barna (27,8%) að veita barni tilbreytingu. Markmið með 

úrræðinu var í tilfellum sjö barna (19,4%) stuðningur við foreldri, í sex tilfellum (16,7%) var 

það stuðningur við uppeldi og aðbúnað barns og í málum sex barna (16,7%) var markmið að 

hvíla barn frá heimili sínu. Markmið hjá fimm börnum (13,9%) var að styrkja stuðningsnet 

barns, hjá fjórum (11,1%) að rjúfa félagslega einangrun, hjá tveimur (5,6%) að auka 

félagslega færni og hjá einu barni að bæta félagslega stöðu þess. Þrjú barnanna (8,3%) fengu 

stuðningsfjölskyldu í því skyni að viðhalda tengslum við ákveðna aðila, í einu tilfelli systkini, 

öðru fósturfjölskyldu og því þriðja ættingja barns á meðan barnið var í fóstri. Önnur markmið 

með stuðningsfjölskyldu sem skráð voru hjá einu barni hvert voru að veita barni öryggi, bæta 

líðan barns, ánægja barns, að barn fengi ramma og reglur, að kynnast annars konar 

fjölskyldulífi, að styðja og styrkja barn og loks að örva þroska barns. Hægt er að flokka 
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ofangreind markmið í fimm flokka: Styrkingu félagstengsla barns, tilbreytingu og örvun, hvíld 

heimilis, hvíld barns frá heimili og uppeldisaðstoð. Markmið vantaði í málum fjögurra barna, 

þar af þriggja á vegum barnaverndarnefndar. Burtséð frá skorti á skráningu markmiða hjá 

barnaverndarnefnd var almennt ekki munur á markmiðum með úrræðinu eftir því hvort 

stuðningsfjölskylduúrræðið var á vegum barnaverndarnefndar eða þjónustumiðstöðva. 

Gagna var aflað um það hvernig markmiðum með stuðningsfjölskylduúrræðinu skyldi 

náð. Í 16 málum var ekki skráð hvernig áætlað var að vinna að markmiðum þjónustunnar en í 

þeim 20 málum þar sem aðferðin var skráð fólst hún alla jafna einfaldlega í því að barn 

dveldist hjá stuðningsfjölskyldu án frekari útskýringa.  

4.7.8 Tímabil úrræðis 

Af öllum börnum í úrtaki höfðu 13 börn (36,1%) stuðningsfjölskyldu í hálft ár eða skemur, 

sem alla jafna samsvarar einu samningstímabili. Þrjú börn (8,3%) fengu úrræðið í á bilinu 7-

12 mánuði, þrjú börn (8,3%) fengu úrræðið í á bilinu 13-18 mánuði og eitt barn (2,8%) naut 

úrræðisins í 30 mánuði. Fimm börn (13,9%) voru enn með stuðningsfjölskyldu þegar 

gagnaöflun fór fram og höfðu tvö (5,6%) þeirra verið með stuðningsfjölskyldu í á bilinu 31-36 

mánuði og önnur tvö (5,6%) í á bilinu 37-42 mánuði, í fimmta tilfellinu voru gögnin óskýr. Mál 

12 barna (33,3%) voru óskýr varðandi þann tíma sem úrræðið var veitt og skýrar niðurstöður 

fengust aðeins í tilfellum tveggja barna (22,2%) á vegum barnaverndarnefndar. 

 
Mynd 14: Tímabil úrræðis 
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4.7.9 Eftirfylgni með úrræði 

Eftirfylgni með úrræði skiptist í tvo liði, annars vegar eftirlit með því hvort ráðstöfun skili 

tilætluðum árangri og hins vegar stuðning við stuðningsfjölskylduna eða þann aðila sem veita 

á þjónustuna. Bæði barnaverndarnefnd og þjónustumiðstöðvar notuðust við staðlaðan 

samning þegar samið var við stuðningsfjölskyldu. Meðal atriða sem komu fram í 

samningnum var að barnaverndarnefnd eða þjónustumiðstöð skyldi hafa eftirlit með 

framkvæmd úrræðisins, veita stuðningsfjölskyldu leiðsögn og ráðgjöf og að 

stuðningsfjölskylda skyldi skila skýrslu um árangur af úrræðinu fyrir lok samningstíma. Enga 

slíka skýrslu var að finna í gögnum barnanna í málaskrá. Í málum 25 barna eða 69,4% var 

ekkert eftirlit skráð með úrræðinu og því samkvæmt skráningu aðeins um eftirlit að ræða í 

11 eða 30,5% tilvika. Hlutfallslega var mun meira eftirlit af hálfu barnaverndarnefndar en 

þjónustumiðstöðva eða í 66,7% tilvika á móti 18,5%. Stuðningur við stuðningsfjölskyldu var 

skráður í málum sjö barna eða 19,4% tilvika. Stuðningsfjölskyldur barna hjá 

barnaverndarnefnd hlutu einhvern stuðning fagaðila vegna þjónustunnar í 33,3% tilvika en 

stuðningsfjölskyldur sem veittu úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva í 14,8% tilvika. Bæði 

stuðningur og eftirlit fóru oftast fram með samskiptum gegnum síma eða tölvupóst, fundir 

voru haldnir í undantekningartilvikum.  

 
Mynd 15: Hlutfallsleg eftirfylgni með stuðningsfjölskyldum 
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barna (52,8%) voru engar upplýsingar skráðar um ástæður fyrir lokum úrræðisins. Átta 

málum (22,2%) lauk vegna þess að annað hvort stuðningsfjölskyldan eða barnið fluttu og 

þremur (8,3%) lauk að frumkvæði stuðningsfjölskyldunnar, það er að segja vegna þess að 

stuðningsfjölskyldan tók ákvörðun um að hætta starfinu. 

 
Mynd 16: Ástæður fyrir lokum úrræðis 

 

4.8 Athugasemdir rannsakanda varðandi gagnasafn 

Rannsóknin er gerð á gögnum úr málaskrá Barnaverndar Reykjavíkur annars vegar og 

málaskrá þjónustumiðstöðva Reykjavíkur hins vegar. Áberandi var við gagnagreiningu hve 
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vegar eru veitt barni utan heimilis og hins vegar foreldri eða foreldrum inni á heimili. 

Almennt virtist vera lágmarks eftirfylgni og skráning um stuðningsúrræði hjá 

þjónustumiðstöðvum sérstaklega en einnig í einhverjum mæli hjá barnaverndarnefnd. 

Samningar sem gerðir voru við stuðningsfjölskyldur voru alla jafna í málaskrám en í aðeins 

eitt skipti var fyllt inn á samning nafn stuðningsforeldris og einungis í undantekningartilvikum 
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var nafn og símanúmer stuðningsforeldris að finna í gögnum barns. Lágmarksskráning var á 

töluverðum fjölda mála hvað varðar stuðningsfjölskylduúrræðið. Algengt var að einu 

upplýsingarnar fælust í samningi um þjónustuna. Út frá þeim gögnum er ekki hægt að meta 

framvindu úrræðisins, árangur eða ástæður fyrir lokum þess.  
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5 Umræður 

Rannsókn þessi fólst í greiningu gagna úr málaskrá Barnaverndar Reykjavíkur og málaskrá 

þjónustumiðstöðva á málum barna sem fengu stuðningsfjölskyldur í fyrsta sinn árið 2008 á 

grundvelli barnaverndarlaga og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Rannsóknarspurningin 

er: Hverjar eru aðstæður reykvískra barna sem fá stuðningsfjölskyldu á grundvelli 

barnaverndarlaga og laga um félagslega þjónustu, í hvaða tilgangi er úrræðinu beitt og 

hvernig er framkvæmd þess? Markmið rannsóknar var því að öðlast yfirsýn yfir úrræðið hjá 

Reykjavíkurborg, að kanna umfang þess og framkvæmd auk þess að afla upplýsinga um 

notendur úrræðisins og aðra þjónustu sem þeir hafa hlotið. Úrtak rannsóknarinnar var 36 

börn sem skiptust í annars vegar níu börn sem fengu stuðningsfjölskyldu fyrir tilstuðlan 

barnaverndarnefndar og 27 börn hins vegar sem fengu úrræðið á vegum þjónustumiðstöðva. 

Mál 24 barna í úrtaki höfðu bæði verið til umfjöllunar hjá barnaverndarnefnd og 

þjónustumiðstöð. Hafa verður þann fyrirvara á niðurstöðum rannsóknarinnar að skráningu 

var í flestum þáttum ábótavant og því ekki endilega um áreiðanlega mynd af úrtaki að ræða.  

5.1 Bakgrunnsupplýsingar  

Hverjar eru aðstæður barna sem fá stuðningsfjölskyldu á grundvelli barnaverndarlaga og 

laga um félagslega þjónustu? 

5.1.1 Aldur og kyn  

Aldursdreifing barna í rannsókninni er í samræmi við norskar niðurstöður (SSB, 2011-b) um 

að flest börn sem hljóta stuðningsfjölskyldu séu á aldrinum 6-12 ára og sænskar upplýsingar 

(Socialstyrelsen, 2011) um að flest börn sem hljóta annað hvort stuðningsfjölskyldu eða 

persónulegan ráðgjafa séu undir 13 ára aldri. Athyglisvert er að börn sem fengu 

stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar voru að meðaltali tæpum fjórum árum 

eldri en börn á vegum þjónustumiðstöðva. Gæti það staðið í samhengi við að 

barnaverndarnefnd virðist grípa mun seinna en þjónustumiðstöðvar til stuðningsfjölskyldu í 

meðferð máls. 

Kynjahlutföll barna í heildarúrtaki samræmdust bæði norskum og sænskum 

upplýsingum og kynjahlutföllum í barnaverndarstarfi á Íslandi og í Noregi 

(Barnaverndarstofa, 2010; SSB, 2011-b; Socialstyrelsen, 2011; Velferðarsvið, 2011). Aftur á 

móti var mikill munur á kynjaskiptingu barna eftir því hvor stofnunin veitti úrræðið. Stúlkur 
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voru ríflega þriðjungur barna á vegum þjónustumiðstöðva en 2/3 á vegum 

barnaverndarnefndar. Það er sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að stúlkurnar voru einnig 

talsvert eldri en drengirnir og þar sem stúlkurnar voru í talsverðum meirihluta hjá 

barnaverndarnefnd gæti það útskýrt hvers vegna meðalaldur barna þar var mun hærri en 

meðal barna hjá þjónustumiðstöðvum. Því er þó ósvarað hvers vegna stúlkur voru að 

meðaltali rúmlega fjórum árum eldri en drengir þegar þær fengu stuðningsfjölskyldu og væri 

áhugavert að rannsaka það frekar. 

5.1.2 Uppruni 

Rannsóknarniðurstöður um uppruna barna voru þær að 5,6% barnanna voru innflytjendur í 

þeim skilningi að báðir foreldrar voru af erlendum uppruna og fimmtungur barnanna voru 

hálf-íslensk eða átti eitt íslenskt foreldri. Samkvæmt skilgreiningu Barnaverndarstofu var 

fjórðungur barnanna innflytjendur sem er mun hærra hlutfall en þau sem hlutu þjónustu 

barnaverndarnefndar sama ár (Barnaverndarstofa, 2010). Miðað við skilgreiningu 

Barnaverndarstofu stangast niðurstöður rannsóknarinnar mjög á við niðurstöður sænskra 

rannsókna (Lindén í Andersson og Arvidsson, 2001; Sundell o.fl., 2004) um að hlutfall 

innflytjenda í barnaverndarmálum sé tvöfalt miðað við höfðatölu en að stuðningsfjölskylda 

sé mun sjaldnar veitt innflytjendum og í hlutföllum undir höfðatölu. Hátt hlutfall barna í 

úrtaki sem eru hálf-íslensk er athyglisvert og vekur upp spurningar um hvort hér sé um að 

ræða börn í sérstökum áhættuhóp. Að mati rannsakanda þyrfti að rannsaka þennan hóp 

sérstaklega með tilliti til félagslegrar velferðar. Rannsakandi gerir auk þess athugasemdir við 

skilgreiningu Barnaverndarstofu á innflytjendum þar sem hún er að mati rannsakanda of víð 

og felur í sér ofureinföldun á uppruna barna. Hálf-íslensk börn hafa að mati rannsakanda 

aðrar forsendur til að tengjast íslensku samfélagi og menningu þess en börn sem eiga engar 

íslenskar rætur og ættu því frekar að flokkast með íslenskum börnum eða í sér flokk.  

5.1.3 Fjölskyldugerð 

Rúmlega 3/4 barna í rannsókninni bjuggu með einstæðu foreldri sem er mun hærra en 

hlutfall einstæðra foreldra í Reykjavík sama ár (Hagstofa Íslands, 2011-b). Helmingur barna í 

úrtaki bjó hjá einstæðu foreldri og hafði óreglulega eða enga umgengni við það foreldri sem 

það bjó ekki hjá, þar af bjuggu 14 börn hjá móður og fjögur hjá föður. Þessar niðurstöður eru 

í líkingu við niðurstöður Eklundh (2010) um að af þeim börnum sem fá stuðningsfjölskyldu 

búi stærsti hluti barna með öðru foreldri sínu og um helmingur hitti sjaldan eða aldrei það 
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foreldri sem þau búi ekki hjá. Flest börn í rannsókninni bjuggu einnig með systkinum og átti 

töluverður hópur systkini með mikla umönnunarþörf.  

Fjölskyldugerð barna sem hlutu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar 

var mun fjölbreyttari og dreifðari en fjölskyldugerð barna sem fengu úrræðið á vegum 

þjónustumiðstöðva. Börn á vegum þjónustumiðstöðva bjuggu í yfirgnæfandi meirihluta hjá 

einstæðu foreldri og voru mun líklegri til að eiga foreldri sem þau voru í litlum eða engum 

samskiptum við auk þess að búa við lélegt eða mjög lélegt stuðningsnet. Einnig voru þau 

líklegri til að eiga mörg systkin og systkin með mikla umönnunarþörf. Því virðist svo vera að 

niðurstöður Andersson frá 1992 um að stuðningsfjölskyldur séu veittar einstæðum 

foreldrum og þá sérstaklega einstæðum mæðrum (Andersson og Arvidsson, 2001), eigi alveg 

sérstaklega vel við stuðningsfjölskyldur sem veittar eru á grundvelli laga um félagsþjónustu. 

Hér gæti verið um að ræða vísbendingu um eðli úrræðisins á vegum þjónustumiðstöðva, það 

er að styðja við einstætt foreldri sem er undir álagi og hefur ekki möguleika á hvíld að öðru 

leyti en með aðstoð opinberrar þjónustu. Sú kenning styrkist í ljósi þess að fjölskylda barns 

sem hlýtur úrræðið á vegum þjónustumiðstöðvar hefur yfirleitt hlotið félagslega ráðgjöf fyrir 

úrræðið og að algengasta markmið með úrræðinu sé að hvíla fjölskyldu barns.  

5.1.4 Vandi barns 

Rúmlega helmingur barna sem fengu stuðningsfjölskyldu voru með hegðunarröskunar- eða 

fötlunargreiningu eða í greiningarferli. Áberandi hátt hlutfall var með hegðunarerfiðleika auk 

þess sem talsverður hluti barnanna átti við geðræna erfiðleika að stríða en aðeins eitt barn 

var skráð með vímuefnaneyslu. Almennt vantaði mikið upp á að upplýsingar væri skráðar um 

færni barns og verður því að setja þann fyrirvara hér á að um mun meiri vanda gæti verið að 

ræða. Þó er vert að benda á að Eklundh (2010) komst að því að í rúmlega þriðjungi tilfella var 

félagslegur vandi barna sem fengu stuðningsfjölskyldu ekki vandi þeirra sjálfra.  

5.1.5 Vandi foreldra 

Rannsókn Eklundh (2010) leiddi í ljós að algengasti vandi foreldra fólst í geðrænum 

erfiðleikum og fíkniefnamisnotkun auk þess sem meirihluti barna sem fékk 

stuðningsfjölskyldu höfðu annaðhvort orðið vitni að eða orðið fórnarlamb heimilisofbeldis á 

einhverjum tímapunkti. Það er í nokkru samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar 

sem algengasti vandi feðra var ofbeldi og algengasti vandi mæðra var af geðrænum toga. 

Þess utan var áberandi að yfir helmingur barna áttu foreldra sem glímdu við fjölþættan 
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vanda og lítill hluti barnanna átti foreldri með engan skráðan vanda. Meðal barna á vegum 

barnaverndarnefndar var algengasti vandi foreldra vanræksla, ofbeldi og fíknivandi en 

algengasti vandi foreldra barna á vegum þjónustumiðstöðva fólst hins vegar í geðrænum 

vanda og ofbeldi. Hér verður þó að hafa í huga að stór hluti barnanna, sérstaklega hjá 

þjónustumiðstöðvum, var í litlum eða engum samskiptum við annað foreldri sitt og því má 

gera ráð fyrir að börnin hafi ekki öll verið útsett vanda beggja foreldra sinna í daglegu lífi 

meðan á úrræðinu stóð. Við þessa erfiðleika bætist að stór hluti fjölskyldna bjó við erfiðan 

fjárhag og 3/4 barna áttu fjölskyldu með lélegt eða mjög lélegt stuðningsnet.  

5.2 Markmið með stuðningsfjölskyldu 

Í hvaða tilgangi er stuðningsfjölskylduúrræðinu beitt? 

Samkvæmt norrænum heimildum er stuðningsfjölskyldum ætlað að létta álagi af foreldrum 

og stuðla að félagslífi barns og beinist úrræðið bæði að börnum og foreldrum þeirra. 

Markmið með úrræðinu sé ekki að leysa umfangsmikinn eða margþættan vanda, heldur að 

styðja við þann styrk sem fjölskylda barns búi þegar yfir (Andersson og Arvidsson, 2001; BLID, 

2000; BLID, e.d.; Christensen og Egelund,2002; Larsen, 2008, 2009). Í reglugerð um úrræði á 

ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004 kemur fram að 

hlutverk stuðningsfjölskyldu sé að vera leiðbeinandi og styðjandi við foreldra í uppeldi barna 

sinna, að létta álagi af foreldrum og barni og að tryggja öryggi barns. 

Markmið úrræðisins í málum barna í úrtakinu beindust bæði að foreldrum og börnum 

og voru sambærileg milli mála í barnaverndarstarfi og hjá félagsþjónustu. Það endurspeglar 

ekki áherslu á þjónustu við barn annars vegar í reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (nr. 652/2004) og áherslu á þjónustu við fjölskyldu 

hins vegar í reglum um stuðningsþjónustu í Reykjavík (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Fjölþætt 

markmiðssetning var tíð og var algengasta markmiðið hvíld heimilisfólks, sem fellur vel að því 

að stærsti hluti foreldra var einstæður, stór hluti barna var í lítilli eða engri umgengni við hitt 

foreldrið og stuðningsnet margra fjölskyldna lélegt eða mjög lélegt. Stór hluti markmiða 

miðaði einnig á einn eða annan hátt að því að styrkja félagsleg tengsl barns eða félagslega 

færni þess. Auk þess var einnig áberandi hve mörgum börnum úrræðinu var ætlað að veita 

tilbreytingu. Talsverður brestur var á því að markmið með úrræðinu væru skráð í samning hjá 

barnaverndarnefnd.  
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Í máli eins barns var markmið með úrræði að veita barni öryggi, sem er í samræmi við 

reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (nr. 

652/2004). Rannsakandi veltir því fyrir sér hvernig hægt sé að tryggja öryggi barns með því 

að vista það eina til tvær helgar í mánuði á öðru heimili en sínu eigin. Sé öryggi barns 

virkilega hætta búin þá er spurning hvernig úrræði á borð við stuðningsfjölskyldu eigi að geta 

tryggt öryggi barns nema á þeim tíma sem barnið dvelst hjá stuðningsfjölskyldunni. Hér skal 

aftur bent á niðurstöður Andersson og Arvidsson (2001) um áhyggjur fagfólks um hættu á að 

stuðningsfjölskyldum sé beitt í of erfiðum málum og að stuðningsfjölskylda sé fyrirbyggjandi 

úrræði. 

5.3 Framkvæmd 

Hvernig er framkvæmd stuðningsfjölskylduúrræðisins? 

5.3.1 Vistun barns hjá stuðningsfjölskyldu 

Stuðningsfjölskylda er eitt mest notaða stuðningsúrræðið í Noregi, Svíþjóð, Danmörku og 

Reykjavík (Christensen og Egelund, 2002; SSB, 2011-a; Socialstyrelsen, 2011; Velferðarsvið, 

2010). Í Svíþjóð fór notkun úrræðisins minnkandi upp úr árinu 2003 (Socialstyrelsen, 2010, 

2011) og virðist sú þróun einnig vera að hefjast í Reykjavík. Fjöldi aðila sem gerist 

stuðningsfjölskylda hefur farið minnkandi á árunum 2008- 2010 en eftirspurn eftir úrræðinu 

hefur hins vegar haldist nokkuð stöðug, sem hefur orðið til þess að biðlistar eftir úrræðinu 

lengjast (Velferðarsvið, 2010, 2011). Gæta þarf að því að miklir biðlistar eftir úrræðum geta 

leitt til þess að þyngd mála verði meiri og stuðningsfjölskyldum verði ætluð of erfið mál 

(Andersson og Arvidsson, 2001). 

Af þeim gögnum sem til voru um tengsl barns við stuðningsfjölskyldu sína kom í ljós 

að algengast væri að stuðningsfjölskylda væri skyld barninu en fyrir utan ókunnuga sinntu 

starfinu einnig vinafólk fjölskyldu og starfsfólk úr skóla barnsins. Hóparnir eru í samræmi við 

niðurstöður Eklundh (2010) en hlutfallsleg skipting er ekki sú sama og er hlutfall ættingja 

sem sinna þjónustunni hérlendis mun hærra. Séu þessar upplýsingar settar í samhengi við 

biðlista og biðtíma eftir úrræðinu þá má velta því fyrir sér hvort foreldrar séu mikið til sjálfir 

að finna stuðningsfjölskyldu fyrir börn sín. Einnig má þá spyrja hvort þeir foreldrar sem ekki 

búa yfir þeirri sjálfsbjargarviðleitni eða félagslegu færni sem þarf til þess að ganga í slíkt 

sjálfir fái þá síður eða seinna stuðningsfjölskyldu fyrir börn sín. Hvað varðar tengsl barns við 
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stuðningsfjölskyldu er athyglisvert að í einhverjum tilfellum var fósturfjölskylda og 

stuðningsfjölskylda sama fólkið sem veitti barni mismunandi úrræði sitt á hvoru tímabili.  

Eitt barn var tvisvar vistað hjá stuðningsfjölskyldu sinni í sumarleyfi meira en tvær 

vikur samfleytt á stuðningsþjónustusamningi sem brýtur í bága við reglugerð um úrræði á 

ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga um að vistun barns lengur en 

sjö daga samfleytt skuli fara eftir reglum um fóstur. Einnig var athyglisvert að ekkert barn í 

úrtaki var vistað hjá stuðningsfjölskyldu ásamt foreldri sínu eins og heimild er fyrir í 

fyrrnefndri reglugerð né heldur fékk nokkurt barn stuðningsfjölskyldu á grundvelli 80. greinar 

barnaverndarlaga um að vistast utan heimilis og að vera ekki undir forsjá foreldra sinna. 

5.3.2 Þjónusta við fjölskyldu barns 

Flest börn sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum þjónustumiðstöðva fengu það sem fyrsta 

úrræði en yfirleitt hafði fjölskylda barnsins áður fengið þjónustu þaðan. Ber þar helst að 

nefna fjárhagslegan stuðning, félagslega ráðgjöf og sérfræðiþjónustu sem yfirleitt fólst í 

sálfræðiviðtölum. Börn sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum barnaverndarnefndar höfðu 

öll fengið aðra aðstoð áður og voru að meðaltali þrjú ár liðin frá því að mál þeirra kom fyrst á 

borð stofnunarinnar þegar sótt var um úrræðið, sem er tveimur og hálfu ári lengra en hjá 

þjónustumiðstöðvum. Áberandi lítið var um að fjölskyldur barna hjá barnaverndarnefnd 

fengju félagslega ráðgjöf en aftur á móti var algengast að þær væru undir eftirliti 

barnaverndarnefndar. Það var einnig áberandi í báðum hópum hve hátt hlutfall fjölskyldna 

fékk fjárhagslegan stuðning og að nokkrar fjölskyldur glímdu við alvarlega fátækt.  

Svo virðist sem beinn stuðningur við foreldra barna, til dæmis í formi 

styrkingarúrræða, hafi verið meiri í málum barna á vegum þjónustumiðstöðva en í því 

samhengi verður að hafa í huga að einungis var skoðaður sá stuðningur sem veitandi 

úrræðisins veitti fjölskyldu barns. Það þýðir að sá stuðningur sem foreldrar fengu frá 

þjónustumiðstöð í málum barna sem fengu stuðningsfjölskyldu á vegum 

barnaverndarnefndar var ekki greindur í rannsókninni, auk þess sem heilbrigðisþjónusta og 

ýmis úrræði henni tengd voru heldur ekki skráð. Hér var í einhverjum tilfellum um að ræða 

verulega mikla þjónustu við foreldra sökum veikinda þeirra og erfiðleika. Vert væri að 

rannsaka sérstaklega samhengi heilbrigðistengdra vandamála foreldra við þá þjónustu sem 

börn hljóta innan velferðakerfisins og það hvar starfsmenn bæði barnaverndarnefnda og 

þjónustumiðstöðva draga mörkin er varðar færni foreldra til að annast börn sín. 
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Algengast var að úrræðið varði í hálft ár eða skemur og við gagnaöflun voru fimm 

börn enn með stuðningsfjölskyldu. Skortur á gögnum kom í veg fyrir að hægt væri að bera 

saman tímabil úrræðis milli barnaverndarnefndar og þjónustumiðstöðva.  

5.3.3 Eftirfylgni með úrræði 

Samkvæmt samningi milli stuðningsfjölskyldu og þjónustumiðstöðvar/barnaverndar á að 

veita stuðningsfjölskyldu leiðsögn í starfi sínu og hafa eftirlit með framkvæmd úrræðisins. 

Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga segir 

ennfremur til um að barnaverndarnefnd sé skylt að fylgjast með því að þjónusta nái 

tilætluðum árangri. Rannsókn Andersson frá 1992 bendir til þess að stuðningsfjölskyldur fái 

ekki nægilegan stuðning frá starfsfólki og að stuðningsfjölskyldur fái of þung mál til 

meðferðar (Andersson og Arvidsson, 2001). Stuðningsfjölskylduúrræðið er veitt í málefnum 

barna sem búa við félagslegan vanda og framkvæmt af einstaklingum sem ekki eru til þess 

sérstaklega menntaðir. Þörf er á einhvers konar eftirfylgd af hálfu fagaðila og er það að mati 

höfundar forsenda þess að veita úrræðið þar sem að öðru leyti sé engin leið að ábyrgjast 

áhrif úrræðisins á velferð viðkomandi barns. Lítil eftirfylgni var skráð með úrræðinu, 

sérstaklega hjá þjónustumiðstöðvum og telur rannsakandi að hér sé um mjög alvarlegan 

brest í framkvæmd úrræðisins að ræða.  

Upplýsingar um lok úrræðis gáfu vísbendingar um að algengt væri að úrræðið hætti 

að frumkvæði stuðningsfjölskyldu. Séu þær upplýsingar settar í samhengi við vanda 

fjölskyldna, það að algengasti tími úrræðis sé eitt samningstímabil og litla eftirfylgni fagaðila 

við úrræðið má leiða líkum að því að einhverjar stuðningsfjölskyldur hreinlega gefist upp á 

starfinu.  

 

5.3.4 Skráning 

Almennt má segja að skráningu í málaskrár bæði barnaverndar og þjónustumiðstöðva hafi 

verið ábótavant. Barnaverndarnefndir skráðu alla jafna mun ítarlegar upplýsingar um vanda 

barna og aðstæður þeirra, sem er í samræmi við eðli mála og rannsóknarheimildir 

barnaverndarnefnda samanber VIII. kafla barnaverndarlaga (nr. 80/2002) um málsmeðferð 

fyrir barnaverndarnefnd auk fyrirmæla Barnaverndarstofu (2009) um skráningu mála hjá 

barnaverndarnefndum. En á móti kemur að hjá barnaverndarnefnd var minnstar upplýsingar 

að finna um markmið með úrræðinu og hve lengi það stóð. Rannsakandi veltir því fyrir sér 
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hvort þær upplýsingar sem vantar í málaskrá en telja má nauðsynlegar fyrir vinnslu máls (til 

dæmis félagslega stöðu barns) séu skráðar annars staðar en í málaskrá, hvort starfsfólk leggi 

upplýsingarnar á minnið en skrái ekki niður eða hvort það afli kannski ekki allra nauðsynlegra 

upplýsinga. Ef nauðsynlegar upplýsingar vantar þá hefur starfsfólk ekki yfirsýn á aðstæður 

barns og þá má spyrja hvað verður um heildarsýn í þjónustunni.  

Almennt má segja að skráning varðandi úrræðið stuðningsfjölskylda hafi verið 

takmörkuð og að bæta þurfi úr því ef nokkur forsenda á að vera fyrir því að meta árangur af 

þessu úrræði. Þá mætti íhuga að koma á því vinnulagi að bóka við lok úrræðis stutta 

samantekt á úrræðinu í samræmi við ábendingar Kagle (1996) um að skrá niður samhengi 

þjónustu sem veitt er, hvers vegna þjónusta sé veitt og loks hvernig og hverju þjónustan 

skilaði, þá sérstaklega með tilliti til ástæðu fyrir þjónustulokum. 
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6 Lokaorð 

Stuðningsfjölskylda er eitt mest notaða stuðningsúrræðið hjá Barnaverndarnefnd 

Reykjavíkur og þjónustumiðstöðvum borgarinnar. Á seinustu árum hefur 

stuðningsfjölskyldum fækkað meðan biðlistar eftir úrræðinu hafa lengst. Af þeim 163 

börnum sem höfðu stuðningsfjölskyldu árið 2008 fengu 36 börn úrræðið í fyrsta skipti það ár, 

þar af hlaut fjórðungur barnanna úrræðið á vegum barnaverndarnefndar. Flest barnanna 

bjuggu með einstæðu foreldri og voru í litlum eða engum samskiptum við hitt foreldri sitt 

auk þess sem flestar fjölskyldur höfðu lélegt eða verulega lélegt stuðningsnet. Helsti vandi 

foreldra fólst í geðrænum erfiðleikum og ofbeldi og átti meiri hluti barnanna foreldri með 

fjölþættan vanda meðan helmingur barnanna glímdi við hegðunarerfiðleika. Stúlkur voru að 

meðaltali fjórum árum eldri en drengir við upphaf úrræðis og í meirihluta meðal barna sem 

hlutu úrræðið á vegum barnaverndarnefndar. Fjórðungur barnanna átti foreldri af erlendum 

uppruna.  

Yfirleitt voru fleiri en eitt markmið með úrræðinu og voru þau algengustu að hvíla 

fjölskyldu barns, styðja við félagsleg tengsl þess og færni auk þess að veita barni tilbreytingu. 

Flestallar fjölskyldur hlutu einnig annan stuðning af hálfu þeirrar stofnunar sem veitti 

úrræðið og var stuðningurinn yfirleitt margþættur. Stuðningsfjölskylda var nær alltaf fyrsta 

úrræðið sem var veitt barninu sjálfu á vegum þjónustumiðstöðva en það var aldrei tilfellið 

meðal barna sem hlutu úrræðið á vegum barnaverndarnefndar. Flest barnanna hlutu 

úrræðið í sex mánuði eða skemur og voru tengd stuðningsfjölskyldunni á einhvern hátt fyrir 

úrræðið. Lítið var um eftirfylgd með úrræðinu og almennt vantaði töluvert upp á í skráningu 

mála. Það er mat höfundar að eftirfylgd fagaðila með því að stuðningsúrræði nái markmiðum 

sínum sé grunnforsenda fyrir því að veita úrræðið á annað borð. Sé úrræðið veitt án 

stuðnings eða eftirlits fagaðila sé engin leið að ábyrgjast áhrif úrræðisins á velferð barnsins. 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar felast í því að tekin eru fyrir mál allra barna sem 

hlutu stuðningsfjölskyldu í fyrsta sinn árið 2008 og ætti því að gefa nokkuð góða mynd af 

framkvæmd úrræðisins á þeim tíma. Til að auka réttmæti og áreiðanleika í rannsókninni var 

gagnaöflunarblað borið undir sérfræðinga, það forprófað og mál úr forprófun endurprófað 

við lok gagnaöflunar. Helstu annmarkar rannsóknarinnar felast í áreiðanleika gagnasafnsins 

þar sem margir einstaklingar koma að skráningu og hætta er á að ákveðnir þættir séu ekki 

metnir á sama hátt af öllum aðilum. Auk þess vantaði mikið upp á skráningu og ber að hafa 

þann fyrirvara á niðurstöðum. Einnig skal hafa í huga að samanburður milli 
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barnaverndarnefndar og þjónustumiðstöðva takmarkast af því að fjöldi mála hjá 

barnaverndarnefnd var einungis fjórðungur úrtaks og það að úrtakið var lítið. Við yfirfærslu 

niðurstaðna yfir á önnur sveitarfélög verður enn fremur að hafa í huga umfang og 

fyrirkomulag velferðarþjónustu í Reykjavík.  

Nokkur atriði komu fram við rannsókn þessa sem höfundur telur vert og þarft að 

rannsaka frekar. Þar ber helst að nefna félagslega velferð hálf-íslenskra barna, eftirfylgd 

starfsfólks með úrræðinu og samhengi milli heilbrigðistengdra erfiðleika foreldra og þeirrar 

þjónustu sem börn hljóta í velferðarkerfinu, sérstaklega með tilliti til þess hvar starfsfólk í 

velferðarþjónustu dregur mörkin varðandi færni foreldra með heilbrigðisvanda til að annast 

börn sín. Veltir höfundur þá fyrir sér hvort umburðarlyndi fagaðila á færniskerðingu foreldra 

vegna veikinda, sé á kostnað barnanna sem á að vernda. 

Að lokum er vert að benda á að meðan á rannsókn stóð var verið að vinna að nýjum 

reglum um stuðningsþjónustu hjá Reykjavíkurborg og vitað er til þess að nokkurra úrbóta er 

von miðað við þær athugsemdir sem rannsakandi hefur gert í ritgerð þessari er varða reglur 

Reykjavíkurborgar um stuðningsþjónustu og greiningartækið sem reglunum fylgir.  
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Fylgiskjal - Greiningarblað 

Mál nr. __________ (kóðað) 

1. Bakgrunnsbreytur 

1.1 Á vegum hvers er úrræðið? 

 Barnavernd 

 Félagsþjónusta 

 Annað ________ 

 Báðar stofnanir hafa afskipti af barni 

1.2 Hver nýtur úrræðisins? 

 Eitt barn 

 Tvö börn á heimili 

 Þrjú börn eða fleiri á heimili  

 Móðir og barn fara til stuðningsfjölskyldu 

 Móðir og börn fara til stuðningsfjölskyldu 

 Gögn vantar/óskýr 

1.3 Fæðingarár barns  

 _____ 

1.4 Kyn barns 

 Kvk 

 Kk  

 

2. Fjölskyldugerð á heimili barns 

2.1 Forsjáraðilar 

 Foreldrar búa saman 

 Foreldri og stjúpforeldri  

 Foreldri einstætt,  

o lítil umgengni við hitt 

o regluleg umgengni við hitt 

 Foreldri býr með öðrum en maka 

 Fósturforeldrar eða aðrir ættingjar 

 Barn býr á stofnun 

 Gögn vantar/óskýr 

2.2 Systkin (al, hálf, stjúp, fóstur) á heimili 

 Eina barnið á heimilinu 

 Systkin (1-2) 

 Systkin (3 eða fleiri) 

 Systkini með mikla umönnunarþörf (fötlun, 

hegðunarerfiðleikar, veikindi) 

 Gögn vantar/óskýr 

 

 

 

 

 

3. Félagsleg staða BARNS  

3.1 Félagsleg færni barns / staða 

 Góð 

 Ábótavant 

 Slæm 

 Verulega slæm 

 Gögn vantar 

3.2 Líkamleg færni barns 

 Góð 

 Ábótavant 

 Slæm 

 Mjög slæm 

 Gögn vantar 

3.3 Andlegt ástand barns  

 Gott 

 Ábótavant 

 Slæmt 

 Verulega slæmt 

 Gögn vantar 

3.4 Námsgeta barns 

 Góð (gengur vel í skóla/leikskóla) 

 Ábótavant 

 Slæm 

 Verulega slæm (gengur virkilega illa í 

skóla/leikskóla) 

 Gögn vantar 

3.5 Samskipti barns og foreldra 

 Ganga vel  

 Ábótavant 

 Slæm  

 Verulega slæm (foreldrar ráðalausir) 

 Gögn vantar 

3.6 Hefur barnið fengið greiningu? 

 Já 

 Nei 

 Bíður eftir greiningu 

3.7 Glímir barnið við  

 Hegðunarvanda 

 Vímuefnaneyslu 

 Sálræna erfiðleika 

 Óskilgreinda erfiðleika 
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4. Félagsleg staða FJÖLSKYLDU 

4.1 Stuðningsnet –fjölskylda/ættingjar  

 gott 

 ábótavant 

 lélegt 

 verulega lélegt 

 Gögn vantar/óskýr 

4.2 Stuðningsnet vinir  

 gott 

 ábótavant 

 lélegt 

 verulega lélegt 

 Gögn vantar/óskýr 

4.3 Innflytjendur  

 Barnið er innflytjandi (fætt erlendis og af 

erlendum uppruna) 

 Barnið er barn innflytjenda (báðir foreldrar) 

 Annað foreldrið er innflytjandi 

 Báðir foreldrar eru af íslenskum uppruna 

(einnig ef annað ekki tekið fram) 

4.4 Fjárhagsstaða heimilis 

 góð 

 ábótavant 

 slæm 

 mjög slæm 

 Gögn vantar 

4.5.1 Menntun móður  

 ekki grunnskólapróf 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Iðnmenntun 

 Háskólapróf  

 Gögn vantar  

4.5.2 Menntun föður  

 ekki grunnskólapróf 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Iðnmenntun 

 Háskólapróf  

 Gögn vantar 

 

 

 

 

 

4.6.1 Tekjur móður  

 Í vinnu 

 Atvinnulaus 

 Nemi  

 Bætur frá Tryggingastofnun 

 fjárhagsaðstoð 

 Gögn vantar 

4.6.2 Tekjur föður  

 Í vinnu 

 Atvinnulaus 

 Nemi  

 Bætur frá Tryggingastofnun 

 fjárhagsaðstoð 

 Gögn vantar 

4.7.1 Erfiðleikar móður  

 Seinfær 

 Geðrænir erfiðleikar  

 Líkamleg veikindi 

 Fíknivandi 

 Félagsleg einangrun / samskiptaerfiðleikar 

 Vanræksla barna 

 Ofbeldi  

 Annað ______ 

 Óskilgreindir erfiðleikar  

 Engir skráðir erfiðleikar 

4.7.2 Erfiðleikar  föður  

 Seinfær 

 Geðrænir erfiðleikar  

 Líkamleg veikindi 

 Fíknivandi 

 Félagsleg einangrun / samskiptaerfiðleikar 

 Vanræksla barna 

 Ofbeldi  

 Annað ______ 

 Óskilgreindir erfiðleikar 

 Engir skráðir erfiðleikar 
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5. Formlegur stuðningur 

5.1 Formlegur stuðningur stofnunar við fjölskyldu/barn 

fyrir úrræðið (fyrsta skipti stuðn.fj.) 

 Enginn 

 Fjárhagsstuðningur 

 Félagsleg ráðgjöf 

 Persónulegur ráðgjafi 

 Tilsjón 

 Eftirlit  

 Annað _____________ 

5.2 Formlegur stuðningur við fjölskyldu meðan á 

úrræðinu stendur 

 Enginn 

 Fjárhagsstuðningur 

 Félagsleg ráðgjöf 

 Persónulegur ráðgjafi 

 Tilsjón 

 Eftirlit  

 Annað ______________ 

5.3 Formlegur stuðningur við fjölskyldu eftir að úrræðinu 

líkur 

 Enginn 

 Fjárhagsstuðningur 

 Félagsleg ráðgjöf 

 Persónulegur ráðgjafi 

 Tilsjón 

 Eftirlit  

 Annað ________________ 

 

5.4 Var „fylgst vandlega með högum og aðbúnaði barns“ 

meðan á úrræðinu stóð? 

 Reglulegt eftirlit 

 Eitthvert eftirlit ______ skipti 

 Ekkert eftirlit skráð 

 

6. Framkvæmd  

6.1 Hvenær er mál barns fyrst skráð hjá viðkomandi 

stofnun? 

 Mánuður og ár _______________ 

6.2 Ferli að úrræði (mánuður og ár) 

 Umsókn ________________ 

 Samþykkt _______________ 

 Úrræði veitt______________ 

 

 

 

6.2.1 hve mörg stig fékk umsóknin á greiningartæki? 

 _______ stig 

6.3 Hvenær fékkst úrræðið í fyrsta skipti? 

 Biðtími frá samþykki að framkvæmd í 

mánuðum ______ 

 Aldur barns_____ 

6.4 Númer hvað er úrræðið (í röð veittra úrræða barns)? 

 1 (fyrsta úrræðið) 

 2 

 3 

 4 eða meira 

 Fleiri en eitt úrræði í einu 

6.5 Hve lengi stóð úrræðið í heildina? 

 ______ mánuði  

 _______ mánuði og stendur enn 

 Gögn vantar/óskýr 

6.6 Hve marga sólarhringa samtals í mánuði fór barnið til 

stuðningsfjölskyldu? 

 2 

 4 

 Annað ________ 

6.7 Hve oft fór barnið í mánuði til stuðningsfjölskyldu? 

 1 x 

 2 x 

 Annað ________ 

6.8 Er gefin upp ástæða fyrir lokum úrræðis? 

 Á ekki við -Úrræði enn í notkun 

 Markmiði samnings náð 

 Tími samnings útrunninn 

 Tími leyfis stuðningsfjölskyldu útrunninn 

 Stuðningsfjölskylda á frumkvæðið  

 Barn/fjölskylda á frumkvæðið 

 Annað _____________________  

 Vantar gögn/óskýrt 
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7. Stuðningsfjölskyldan 

7.1 Hve margar stuðningsfjölskyldur hafa þjónustað 

barnið? 

 1 

 2 eða fleiri 

 Óljóst  

7.2 Hver eru tengsl barns við stuðningsfjölskyldu? 

 Ókunnugir 

 Ættingjar 

 Vinafjölskylda 

 Kunningjar 

 Önnur tengsl ______ 

 Gögn vantar  

 

8. Markmið með úrræðinu 

8.1 Er markmið í þjónustusamningi? 

 Já 

 Nei 

 Samningur ekki skráður 

8.1.1 Hvert er markmið/tilgangur úrræðis? 

 Stuðningur við uppeldi og aðbúnað barns 

 Að rjúfa félagslega einangrun 

 Styrkja stuðningsnet barns 

 Auka félagslega færni 

 Njóta menningar- og félagslífs 

 Hvíld barns frá heimili 

 Hvíld foreldris 

 Veita barni öryggi 

 Jákvæð fyrirmynd 

 Annað ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 Markmið breytileg milli samninga 

8.2 Liggur fyrir hvernig markmiðunum skuli náð/skyldur 

stuðningsfjölskyldu? 

 Já  

 Nei  

 

 

 

 

 

 

 

9. Eftirlit (með að ráðstöfun nái markmiði) 

9.1 Er eftirlit áætlað?  

 Já 

o Ábyrgð bv./fél.þj. 

o Ábyrgð stuðningsfjölskyldu 

o Ábyrgð ótilgreind 

 Nei 

9.2 Er eftirlit framkvæmt? 

 Já 

 Eitthvert eftirlit  

 Nei/ ekki skráð 

 

 Stuðningsfjölskylda skilaði skýrslu 

 

10. Stuðningur við stuðningsaðila 

10.1 Gerir samningur ráð fyrir stuðningi við 

stuðningsaðila? 

 Já 

o Reglulegur stuðningur 

o Eftir þörfum 

 Nei 

 

10.2 Var veittur stuðningur við stuðningsaðila? 

 Já,  

o Reglulega  

o Eftir þörfum 

 Nei, ekkert skráð 

 

 


